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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1   Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1      Αναθε τόυσα αρχή : Δήμος  Κρωπίας  

Οδό ς  : Βασιλέως  Κων/νου  47 
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τήλ. : 210-6622379 
fax : 210-6624963 
E-mail : tykoropi@gmail.com 
Πλήρόφόρι ες:  : Δανιή λ Παπαρι ζός Ελε νή Μαρα κή 

1.2       Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 
1.3       Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 
 1.4       Πρόι σταμε νή Αρχή  : Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας   αντίστοιχα βάσει   
             των  Ν.3852/2010  &  Ν. 4412/2016 που έχει έδρα το  Κορωπί 
1.5      Διευθυ νόυσα ή  Επιβλε πόυσα Υπήρεσι α :    Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου    
            Κρωπίας. 
1.6       Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό :  Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Ανατ. Αττικής 

 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες ή  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς καταργήθόυ ν, 
συγχωνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας  συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα, στόυς πρόσφε ρόντες4  ή  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των υπήρεσιω ν ή  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα ε γγραφα τής συ μβασής, κατα  τήν ε ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ήλεκτρόνικό  διαγωνισμό ,  ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) ή       πρόκή ρυξή συ μβασής ό πως δήμόσιευ θήκε στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
(ΕΕΕΕ), 
β) ή με αρ.  …….πρόκαταρκτική  πρόκή ρυξή , 5 
γ) ή παρόυ σα διακή ρυξή, 
δ) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ)6   
ε) τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
στ) ό πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής, 
ζ) τό τιμόλό γιό δήμόπρα τήσής, 
ή) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεω σεων, 
θ) ή τεχνική  συγγραφή  υπόχρεω σεων 
ι) τό τευ χός συμπλήρωματικω ν τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
ια) τό υπό δειγμα ….7 
ιβ) τό τευ χός τεχνική ς περιγραφή ς, 
ιγ) ή τεχνική  μελε τή, 
ιδ) τυχό ν συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τήν αναθε τόυσα 
αρχή   επι  ό λων των ανωτε ρω 
ιε) ι) τό υπό δειγμα 8 

 

2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 
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συ μβασής9 στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (εφό σόν διαθε τει). 

 

.................................................................................  10  11 

 

2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως τήν 05/05/202112  ή αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε ό λόυς 

τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς 

πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό στις 07/05/202113 

 
Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α και 
ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστή ματός. 
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς απαιτει ται να 
διαθε τόυν ψήφιακή  υπόγραφή , χόρήγόυ μενή από  πιστόπόιήμε νή αρχή  παρόχή ς ψήφιακή ς υπόγραφή ς 
και να εγγραφόυ ν στό ήλεκτρόνικό  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή  πυ λή www.promitheus.gov.gr) 
ακόλόυθω ντας τή  διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κόινή ς Υπόυργική ς 
Από φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται 
ψήφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, ει τε από  
εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , επι  πόινή  από ρριψής τής 
πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής, 
συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό 
εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
 (α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 (β)  ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

 

 

3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων 
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει 
ως  χωριστά  ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως   χωριστό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ήλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει 
αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας και υπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και εφόσόν 
έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 
τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.   117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.   
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ήμερών από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή των ως άνω στόιχείων και 
δικαιόλόγήτικών πρόσκόμίζεται υπόχρεωτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στήν αναθέτόυσα αρχή, σε 
έντυπή μόρφή και σε σφραγισμένό φάκελό, ή πρωτότυπή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής14. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υπόχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) . 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό 
«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία τής 
πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Oι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτωσή εφαρμόγής τής παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 
 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται  από  τόυς πρόσφέρόντες 
με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή 
εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ'αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. Κατά τή συστήμική 
υπόβόλή  τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς 
επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν 
επιτυχείς ή  πρόσφόρά  υπόβάλλεται  στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και 
τό υπόσύστήμα ενήμερώνει  τόυς  πρόσφέρόντες  με σχετικό  μήνυμα  σφάλματός  στή   διεπαφή τόυ 
χρήστή των πρόσφερόντων,  πρόκειμένόυ  όι  τελευταίόι  να  πρόβόύν  στις  σχετικές  ενέργειες  
διόρθωσής. 
 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό 
τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψήφιακά 
υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφωνα με τόυς όρόυς τής  παρόύσας διακήρυξής.15. 
 
ζ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
Στις ως α νω περιπτω σεις πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  
γι νόνται απόδεκτα  ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ει τε 
και  σε απλή  φωτότυπι α,  εφό σόν  συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή, στήν όπόι α 
βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τόυς και ή όπόι α φε ρει υπόγραφή  μετά τήν έναρξή τής διαδικασίας 
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σύναψής σύμβασής (ήτόι μετά τήν απόστόλή τής πρόκήρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.) 16. 

 
 
 
3.6  Απόσυρσή πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένων 
πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω 
τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτήμα τόυ 
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστήμα πριν 
τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται να 
υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής  
των πρόσφόρών. 
 
3.7 Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόυν τήν υπόχρε ωσή να υπόγρα φόυν τα 
δικαιόλόγήτικα  τής πρόσφόρα ς με χρή σή πρόήγμε νής ήλεκτρόνική ς υπόγραφή ς, αλλα  μπόρει  
να τα αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδή πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, εφό σόν στή χω ρα 
πρόε λευσή ς τόυς δεν ει ναι υπόχρεωτική  ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς σε 
διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ων συμβα σεων. Στις περιπτω σεις αυτε ς ή πρόσφόρα  συνόδευ εται 
με υπευ θυνή δή λωσή, στήν όπόι α δήλω νεται ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν πρόβλε πεται ή 
χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς ή  ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν ει ναι υπόχρεωτική  
ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς για τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής 
δήμόσι ων συμβα σεων. Η υπεύθυνή δήλωσή τόυ πρόήγόύμενόυ εδαφίόυ φέρει υπόγραφή έως και 
δέκα (10) ήμέρες πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών 17.  

 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και αξιολόγησης των προσφορών - 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστική Προσφυγή/ Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 

 
α) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 

παρόυ σας, και πριν τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  στόυς 

πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα.  

 

β) Στή συνε χεια, τα με λή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ 18, κατα  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό 

α ρθρό 18 τής παρόυ σας,  πρόβαι νόυν σε ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγήτικα  

Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ “Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”.  

 

γ) Στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να  Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », αναρτα ται από  τήν Επιτρόπή  

Διαγωνισμόυ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω σή όι πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Ακόλόυ θως, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, σε ε λεγχό τής όλό γραφής 

και αριθμήτική ς αναγραφή ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς σχε σής, 

βα σει τής παραγωγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα από  τό υπόσυ στήμα.  

Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ή με σή 
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ε κπτωσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, καταχωρι ζόνται, κατα  τή 

σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς, τό όπόι ό και υπόγρα φεται από  τα με λή τής. 

 
στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς τόυ 
α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας, κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τή. Αν ή 
όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν, ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στήν περι πτωσή 
αυτή   ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες19. 
 
ζ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πριν τήν όλόκλή ρωσή τής συ νταξής  τόυ πρακτικόυ  τής, επικόινωνει  με 
τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να 
διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς. Αν διαπιστωθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγωνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχική ς δι ωξής, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επό μενα τόυ ν. 
3669/2008. 
 
ή) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  όλόκλήρω νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και τό υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
με σω τής λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή. 20 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχει α των λόιπω ν συμμετεχό ντων. Κατα  
τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής 
παρόυ σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισό τιμες), ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιήθει   με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
 
 
 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετα  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής σχετική ς 
ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», τόν 
πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας 10 ήμερω ν 21 από τήν κόινόπόίήσή τής σχετικής 
έγγραφής ειδόπόίήσής σε αυτόν τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιόλόγήτικα  πρόσωρινόυ  
αναδό χόυ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής 22. 
 
β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή . 
 
 γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπoβλή θήκαν 
και ό πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει εντό ς τής πρόθεσμι ας τής παραγρα φόυ (α) τόυ παρό ντός 
α ρθρόυ, αι τήμα πρός τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  για τήν παρα τασή τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς, τό όπόι ό 
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συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει αιτήθει  τή χόρή γήσή των 
δικαιόλόγήτικω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν για 
ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν από  τις αρμό διες αρχε ς. 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτω σεις πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  τυχό ν ζήτή σει τήν πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρωσής, κατ εφαρμόγή  τής δια ταξής τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τήρόυμε νων των αρχω ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας.23 
 
 
Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  των ως α νω στόιχει ων και 
δικαιόλόγήτικω ν,  συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπό  β) και γ) αναφερό μενα, πρόσκόμι ζόνται υπόχρεωτικα  
από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε σφραγισμε νό φα κελό, τα 
ε γγραφα πόυ απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπή μόρφή , συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ 
α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας'', ό πως τρόπόπόιή θήκε με τις 
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν, κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, διαπιστωθει  ό τι: 
i) τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής ( ΕΕΕΣ), ει ναι ψευδή  ή  
ανακριβή    ή  
ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, ή  
iii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, 24  
 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς, τήρόυμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνω σή ό πρόσωρινό ς 
ανα δόχός μετα  τήν δή λωσή και με χρι τήν ήμε ρα τής ειδόπόι ήσής/πρό σκλήσής για τήν πρόσκό μισή των 
δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 15 τής παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγήτικα , ή  αν κανε νας 
από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πλήρόι  τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22, ή 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγήτικω ν όλόκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  τήν 
Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται ή τυχό ν συμπλή ρωσή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τα 
όριζό μενα στήν παρα γραφό (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ25Η Επιτρόπή , στή συνε χεια,  τό κόινόπόιει , με σω 
τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», στήν αναθε τόυσα αρχή  για τή λή ψή από φασής. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  πρόβαι νει, μετα  τήν ε γκρισή τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ , στήν κόινόπόι ήσή τής 
από φασής κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα πόυ δεν ε χει 
απόκλειστει  όριστικα ,26 εκτό ς από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σω 
τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  
αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ ». 
 
ε)   Η συ ναψή τής συ μβασής επε ρχεται με τήν κόινόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής στόν 
πρόσωρινό  ανα δόχό συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 105 ως ακόλόυ θως : 





9 

Μετα  τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή ,  σε περι πτωσή 
α σκήσή  τής,  ό ταν παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής 
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτωσή α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής Α.Ε.Π.Π., ό ταν 
εκδόθει  από φασή επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χόρή γήσής πρόσωρινή ς διαταγή ς, συ μφωνα 
με τα όριζό μενα στό τελευται ό εδα φιό τής παραγρα φόυ 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα  
τήν όλόκλή ρωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, εφό σόν απαιτει ται, 
συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/201327, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός, υπόβα λλει, εφόσόν 
απαιτείται 28 υπευ θυνή δή λωσή, μετα  από  σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς, με σω τής 
λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός. Στήν υπευ θυνή δή λωσή, ή όπόι α 
υπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, δήλω νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό 
πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ 
να  διαπιστωθει  ό τι δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς τόυ α ρθρόυ 21, ό τι εξακόλόυθόυ ν 
να πλήρόυ νται τα κριτή ρια  επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ 
ι διόυ α ρθρόυ,. Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , ή όπόι α συντα σσει 
πρακτικό  πόυ συνόδευ ει τή συ μβασή29. 
 
Με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, κόινόπόιει ται  ή από φασή 
κατακυ ρωσής στόν πρόσωρινό  ανα δόχό30.  Με τήν ι δια από φασή  καλει ται ό ανα δόχός να  πρόσε λθει 
σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , θε τόντα ς τόυ ή αναθε τόυσα αρχή  
πρόθεσμι α πόυ δεν μπόρει  να υπερβαι νει τις ει κόσι (20) ήμε ρες  από  τήν κόινόπόι ήσή ειδική ς 
ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, 
πρόσκόμι ζόντας και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  καλή ς εκτε λεσής. Η εν λό γω κόινόπόι ήσή 
επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα τής από φασής κατακυ ρωσής, συ μφωνα με όριζό μενα στήν παρ. 3 
τόυ α ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.        
 
Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στήν 
ειδική  πρό κλήσή, κήρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή 
συμμετόχή ς τόυ και ακόλόυθει ται ή διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυ σας για τόν πρόσφε ρόντα 
πόυ υπε βαλε τήν αμε σως επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τιμή ς31. 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ή διαδικασι α 
συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα με τήν περι πτωσή β τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 
106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

Κα θε ενδιαφερό μενός, ό όπόι ός ε χει ή  ει χε συμφε ρόν να τόυ ανατεθει  ή συγκεκριμε νή συ μβασή 
και ε χει ή  ει χε υπόστει  ή  ενδε χεται να υπόστει  ζήμι α από  εκτελεστή  πρα ξή ή  παρα λειψή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς κατα  παρα βασή τής νόμόθεσι ας τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής ή  τής εσωτερική ς 
νόμόθεσι ας, δικαιόυ ται να ασκή σει πρόδικαστική  πρόσφυγή  ενω πιόν τής ΑΕΠΠ κατα  τής σχετική ς 
πρα ξής ή  παρα λειψής τής αναθε τόυσας αρχή ς, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς 
αιτια σεις πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τήμα  τόυ32.  

 
Σε περι πτωσή πρόσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθε τόυσας αρχή ς, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή 

τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν ή πρα ξή κόινόπόιή θήκε με ήλεκτρόνικα  με σα ή  τήλεόμόιότυπι α ή   
(β) δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής σε αυτό ν αν 
χρήσιμόπόιή θήκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν πλή ρή, πραγματική  ή  τεκμαιρό μενή, γνω σή τής πρα ξής πόυ βλα πτει τα 
συμφε ρόντα τόυ ενδιαφερό μενόυ όικόνόμικόυ  φόρε α.  
Σε περι πτωσή παρα λειψής, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι 
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δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν επόμε νή τής συντε λεσής τής πρόσβαλλό μενής παρα λειψής33. 
 

Η πρόδικαστική  πρόσφυγή , με βα σή και τα ό σα πρόβλε πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατι θεται 
ήλεκτρόνικα  βα σει τόυ τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ και με σω τής λειτόυργικό τήτας «Επικόινωνι α» τόυ 
υπόσυστή ματός πρός τήν Αναθε τόυσα Αρχή , επιλε γόντας κατα  περι πτωσή τήν ε νδειξή «Πρόδικαστική  
Πρόσφυγή » και επισυνα πτόντας τό σχετικό  ε γγραφό συ μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 
Για τό παραδεκτό  τής α σκήσής τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς κατατι θεται παρα βόλό από  τόν 

πρόσφευ γόντα υπε ρ τόυ Δήμόσι όυ, κατα  τα ειδικα  όριζό μενα στό α ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόι ό επιστρε φεται στόν πρόσφευ γόντα σε περι πτωσή όλική ς ή  μερική ς απόδόχή ς τής πρόσφυγή ς τόυ 
ή  σε περι πτωσή πόυ πριν τήν ε κδόσή τής από φασής τής ΑΕΠΠ επι  τής πρόσφυγή ς, ή αναθε τόυσα αρχή  
ανακαλει  τήν πρόσβαλλό μενή πρα ξή ή  πρόβαι νει στήν όφειλό μενή ενε ργεια.  

 
Η πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κωλυ όυν τή 

συ ναψή τής συ μβασής επι  πόινή  ακυρό τήτας, ή όπόι α διαπιστω νεται με από φασή τής ΑΕΠΠ μετα  από  
α σκήσή πρόσφυγή ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.  
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής 
τής παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά34. 

 
Κατα  τα λόιπα , ή α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς δεν κωλυ ει τήν πρό όδό τής 

διαγωνιστική ς διαδικασι ας, εκτό ς αν ζήτήθόυ ν πρόσωρινα  με τρα πρόστασι ας κατα  τό α ρθρό 366 τόυ 
ν.4412/2016. 

 
Η αναθε τόυσα αρχή , με σω τής λειτόυργι ας τής «Επικόινωνι ας»:  
α. κόινόπόιει  τήν πρόδικαστική  πρόσφυγή  σε κα θε ενδιαφερό μενό τρι τό συ μφωνα με τα 

πρόβλεπό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 τόυ 
α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017,  

β. ειδόπόιει , παρε χει πρό σβασή στό συ νόλό των στόιχει ων τόυ διαγωνισμόυ  και διαβιβα ζει 
στήν Αρχή  Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπό μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 τόυ 
α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συ μφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017  

 
Η ΑΕΠΠ απόφαι νεται αιτιόλόγήμε να επι  τής βασιμό τήτας των πρόβαλλό μενων πραγματικω ν 

και νόμικω ν ισχυρισμω ν τής πρόσφυγή ς και των ισχυρισμω ν τής αναθε τόυσας αρχή ς και, σε 
περι πτωσή παρε μβασής, των ισχυρισμω ν τόυ παρεμβαι νόντός και δε χεται (εν ό λω ή  εν με ρει) ή  
απόρρι πτει τήν πρόσφυγή  με από φασή  τής, ή όπόι α εκδι δεται με σα σε απόκλειστική  πρόθεσμι α ει κόσι 
(20) ήμερω ν από  τήν ήμε ρα εξε τασής τής πρόσφυγή ς35. 

 
Σε περι πτωσή συμπλήρωματική ς αιτιόλόγι ας επι  τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής, αυτή  

υπόβα λλεται ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν συζή τήσή τής πρόσφυγή ς και κόινόπόιει ται αυθήμερό ν 
στόν πρόσφευ γόντα με σω τής πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή  αν αυτό  δεν ει ναι εφικτό  με όπόιόδή πότε 
πρό σφόρό με σό. Υπόμνή ματα επι  των από ψεων και τής συμπλήρωματική ς αιτιόλόγι ας τής 
Αναθε τόυσας Αρχή ς κατατι θενται με σω τής πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ε ως πε ντε (5) ήμε ρες πριν από  
τή συζή τήσή τής πρόσφυγή ς36. 

 
Η α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς απότελει  πρόυ πό θεσή για τήν α σκήσή των ε νδικων 

βόήθήμα των  τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατα  των εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλει ψεων τής αναθε τόυσας αρχή ς. 

 
Όπόιός ε χει ε ννόμό συμφε ρόν μπόρει  να ζήτή σει τήν αναστόλή  τής εκτε λεσής τής από φασής 

τής ΑΕΠΠ και τήν ακυ ρωσή  τής ενω πιόν τόυ αρμόδι όυ δικαστήρι όυ37. Δικαι ωμα α σκήσής των ι διων 
ενδι κων βόήθήμα των ε χει και ή αναθε τόυσα αρχή , αν ή ΑΕΠΠ κα νει δεκτή  τήν πρόδικαστική  
πρόσφυγή . Με τα ε νδικα βόήθή ματα τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής λόγι ζόνται ως 
συμπρόσβαλλό μενες με τήν από φασή τής ΑΕΠΠ και ό λες όι συναφει ς πρός τήν ανωτε ρω από φασή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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πρα ξεις ή  παραλει ψεις τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ή  συντελεστει  αντιστόι χως ε ως 
τή συζή τήσή τής αι τήσής αναστόλή ς ή  τήν πρω τή συζή τήσή τής αι τήσής ακυ ρωσής. 

 
Η α σκήσή τής αι τήσής αναστόλή ς δεν εξαρτα ται από  τήν πρόήγόυ μενή α σκήσή τής αι τήσής 

ακυ ρωσής. Η αι τήσή αναστόλή ς κατατι θεται στό αρμό διό δικαστή ριό με σα σε πρόθεσμι α δε κα (10) 
ήμερω ν από  τήν κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή38  τής από φασής επι  τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς 
και συζήτει ται τό αργό τερό εντό ς τρια ντα (30) ήμερω ν από  τήν κατα θεσή  τής. Για τήν α σκήσή τής 
αιτή σεως αναστόλή ς κατατι θεται τό πρόβλεπό μενό παρα βόλό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Η α σκήσή αι τήσής αναστόλή ς κωλυ ει τή συ ναψή τής συ μβασής, εκτό ς εα ν με τήν πρόσωρινή  

διαταγή  ό αρμό διός δικαστή ς απόφανθει  διαφόρετικα . 
 

 
 
 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 5 α ρθρόυ 105 και 
135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  ό ρων, ή σειρα  ισχυ ός 
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω. 
 

1. Τό συμφωνήτικό . 
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής. 
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα  
 Παραρτή ματα τόυς. 
7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ. 
10. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.  

 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  ή  μερικα . Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσό τερες γλω σσες, επικρατει  ή 
ελλήνική  ε κδόσή. Τυχό ν πρόδικαστικε ς πρόσφυγε ς υπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλω σσα. 

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόυς στήν 
ελλήνική  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα  
συνόδευ όνται από  μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα επικυρωμε νή ει τε από  πρό σωπό 
αρμό διό κατα  τις διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής 
χω ρας στήν όπόι α ε χει συνταχθει  τό ε γγραφό39. Επι σής, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  
ευκρινή  φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν 
επικυρωθει  από  δικήγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ 
ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θήκε ως α νω με τό α ρθρό 
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1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 

6.4.    Ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλή γλω σσα, χωρι ς να συνόδευ όνται από  
μετα φρασή στήν ελλήνική . 

6.5. Η  επικόινωνι α με τήν αναθε τόυσα αρχή , καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τή δήμόπρα τήσή τόυ ε ργόυ, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής και τήν κατασκευή  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετήμα των, ό πως ισχυ όυν: 
- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδι ως των α ρθρων 118 και 119, 
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- τόυ ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και τόυ ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 40 

  - τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα τό α ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό πως ισχυ ει 

 - τόυ ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικό τερα τό α ρθρό 1 αυτόυ , 

 - τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - τόυ α ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,41 
 - τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… 
 - τόυ ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

 - τόυ ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 - των παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20, των α ρθρων 80-110, τής παραγρα φόυ 1α τόυ 
α ρθρόυ 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κυ ρωσή τής Κωδικόπόι ήσής τής νόμόθεσι ας κατασκευή ς 
δήμόσι ων ε ργων» (ΚΔΕ), 

          - τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω ρισή δήμόσιευ σεων των φόρε ων τόυ Δήμόσι όυ στό 
νόμαρχιακό  και τόπικό  Τυ πό και α λλες διατα ξεις», 

 - τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
 - του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )42 

- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
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Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικε ς λεπτόμε ρειες και 
διαδικασι ες λειτόυργι ας τόυ Εθνικόυ  Συστή ματός Ηλεκτρόνικω ν Δήμόσι ων Συμβα σεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 

7.2   Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως 
τρόπόπόιή θήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυ ρωσή των στόιχει ων τόυ αναδό χόυ 
με τα στόιχει α τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινή  από φασή των 
Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθω ς και ή από φασή τόυ Υφυπόυργόυ  Οικόνόμι ας και Οικόνόμικω ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 

 
7.3    Οι διατα ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωσή Κω δικα Φό ρόυ Πρόστιθε μενής Αξι ας». 
 
7.4    Οι σε εκτε λεσή των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις43, καθω ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρήτα  ή  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξή (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική  
εγκυ κλιός πόυ διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή τόυ ε ργόυ τής παρόυ σας συ μβασής, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρήτα . 

 
 

7.5     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρήματόδότει ται από  τo Ε.Π.«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  44 
 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις45 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 

περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής 
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 
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4013/201146, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016,  
τής κρα τήσής 6%0, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 
4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), καθω ς και τής κρα τήσής 2‰ υπε ρ τής 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. συ μφωνα με τήν υπ’ αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/2019 από φασής τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β’ 2780)   

 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
  
8.3. Οι πλήρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  τόυ εργόλαβικόυ  τιμή ματός θα γι νεται σε EURO. 
 
 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχή 47 μπόρει , κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν, να καλε σει τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, με σω τής  λειτόυργικό τήτας τής ‘’Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, να 
συμπλήρω σόυν ή  να διευκρινι σόυν τα ε γγραφα ή  δικαιόλόγήτικα  πόυ ε χόυν υπόβα λει, 
συμπεριλαμβανόμε νής και τής όικόνόμική ς τόυς πρόσφόρα ς, με σα σε ευ λόγή πρόθεσμι α, ή όπόι α δεν 
μπόρει  να ει ναι μικρό τερή από  επτα  (7) ήμε ρες από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς τής 
σχετική ς πρό σκλήσής, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α ρθρόυ 13 τής υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδή πότε διευκρι νισή ή  συμπλή ρωσή πόυ υπόβα λλεται από  τόυς πρόσφε ρόντες ή  υπόψήφι όυς, 
χωρι ς να ε χει ζήτήθει  από  τήν αναθε τόυσα αρχή 48, δεν λαμβα νεται υπό ψή.  
 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή από φασή με αρ.πρωτ.  3375/2021 για τήν ανα λήψή 
υπόχρε ωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για τό όικόνόμικό  ε τός 2021 και με αρ. 456 καταχω ρήσή 
στό βιβλι ό εγκρι σεων και εντόλω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω νεται και ό αριθμό ς τής από φασής 
ε γκρισής τής πόλυετόυ ς ανα λήψής σε περι πτωσή πόυ ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσό τερα τόυ ενό ς 
όικόνόμικα  ε τή, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).49 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι: 
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019». 
 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε50 5.496.018,50  Ευρω  και 
αναλυ εται σε: 
Δαπα νή Εργασιω ν 3.005.359,60  
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 540.964,73 Ευρω  
Απρό βλεπτα51 (πόσόστόυ  ..... επι  τής δαπα νής εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
531.948,65, πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)  τόυ ν. 
4412/2016. 
 

Απόλόγιστικε ς εργασι ες  300.000,00Ευρω .52 

Όφελός Απόλόγιστικω ν εργασιω ν 54.000,00 Ευρω  
ΦΠΑ   1.063.745,52 
 
Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται αναθεω ρήσή στις τιμε ς πόσόυ   …--…… συ μφωνα με τό 
α ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς ( πριμ ), συ μφωνα με τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. 
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 
Η παρόυ σα συ μβασή δεν υπόδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό συ νόλό για 
τόυς ακό λόυθόυς λό γόυς ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ .53  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
 Πό λή Κόρωπι όυ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
(1) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

(2) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 

(3) ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ –ΦΡΕΑΤΙΑ 
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Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δήμόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τήτα μεταβόλή ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 13254 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρε πεται ή χρή σή των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και περιόρισμόυ ς: 

• Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» τής πρόκή ρυξής, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ ε ργόυ, ό πως 
περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χή, όυ τε καταργει ται όμα δα εργασιω ν τής αρχική ς συ μβασής.  

• Δεν θι γεται ή πλήρό τήτα, πόιό τήτα και λειτόυργικό τήτα τόυ ε ργόυ.  

• Δεν χρήσιμόπόιει ται για τήν πλήρωμή  νε ων εργασιω ν πόυ δεν υπή ρχαν στήν αρχική  συ μβασή.  

• Δεν υπερβαι νει ή δαπα νή αυτή , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) τής συμβατική ς δαπα νής όμα δας εργασιω ν τόυ ε ργόυ 
όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) τής δαπα νής τής αρχική ς αξι ας συ μβασής χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρήσή τιμω ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στήν αθρόιστική  αυτή  ανακεφαλαι ωσή 
λαμβα νόνται υπό ψή μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νής από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλή. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανωτε ρω ό ρια (20% ή  και 10%), μειω νόυν 
ισό πόσα τή δαπα νή τής αξι ας συ μβασής χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. 
Για τή χρή σή των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωσή ή συ μφωνή γνω μή τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα από  εισή γήσή τόυ φόρε α υλόπόι ήσής. 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται ή παρα γραφός αυτή  αναλυ εται σε όμα δες 
εργασιω ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ τεχνικόυ  
αντικειμε νόυ των ε ργων, ε χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκευή ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  
ε κπτωσής στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με από φασή τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν , ή 
όπόι α μετα  τήν ε κδόσή  τής θα ε χει εφαρμόγή  σε ό λα τα ως α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες 
εργασιω ν ανα  κατήγόρι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ  από  τήν ήμε ρα 
υπόγραφή ς τής συ μβασής55 
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανόικτή  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και υπόβλήθει  συ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 56 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν. 57 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
 
15.1 Για τήν συμμετόχή  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται ή κατα θεσή από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των 88.645,46  ευρω 58. 

 Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει 
και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή. 

  
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 4 

τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α: 
 α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής, 
 β) τόν εκδό τή, 
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ(Δήμος Κρωπίας)     πρός τόν 

όπόι ό απευθυ νόνται, 
 δ) τόν αριθμό  τής εγγυ ήσής, 
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή, 
 στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής), 

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε  
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό  τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ, 

 ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής ( αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, 

 θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από  τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό  τής 

εγγυ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  από  απλή  ε γγραφή ειδόπόι ήσή 
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται. 

                   (Στό σήμει ό αυτό  γι νεται παραπόμπή  στα σχετικα  υπόδει γματα, εφό σόν υπα ρχόυν).  
 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι  15-
03-2022 α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή 
τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τή λή ξή τόυς, τή 
δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς. 

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα  από  γνω μή τόυ 

Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ κατα  τή δια ρκεια 
ισχυ ός αυτή ς και στις περιπτω σεις τόυ α ρθρόυ 4.2 τής παρόυ σας. 
Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ πόσόυ  
τής εγγυή σεως. 

  
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 
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 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201659. 

 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)60 
 
16.1     ΔΕΝ 61 πρόβλε πεται ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς στόν Ανα δόχό .62 
 

16.2 ΔΕΝ πρόβλε πεται  ή πλήρωμή  πριμ στήν παρόυ σα συ μβασή . 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  

τής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή  κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτωσή παρα βασής των ό ρων τής συ μβασής, 

ό πως αυτή  ειδικό τερα όρι ζει. 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α 

συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να καταθε σει πριν 

τήν τρόπόπόι ήσή, συμπλήρωματική  εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  

τόυ πόσόυ  τής αυ ξήσής χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή  

ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 

ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγήμε νή από φασή 

τόυ Πρόι σταμε νόυ τής Διευθυ νόυσας Υπήρεσι ας, ιδι ως μετα  τήν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής 

τόυ αναδό χόυ. Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ 

πόσόυ  τής εγγυή σεως. 

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν 

παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς 

συ μβασής . 

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας  

..........................................63 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ή  
χρήματόδότικα  ιδρυ ματα ή  ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα  τήν ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή 
τής Ένωσής ή  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, 
συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με 
παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ .64 Αν συσταθει  παρακαταθή κή με 
γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα 
τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή 
τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α.  
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17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/αναδό χόυ από  
ε να ή  περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.   
 
Εα ν ή εγγυ ήσή εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστωτικό  ι δρυμα μπόρει  να συνταχθει  σε μι α από  τις επι σήμες 
γλω σσες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αλλα  θα συνόδευ εται απαραι τήτα από  μετα φρασή στήν ελλήνική  
γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 6.3. τής παρόυ σας. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  επικόινωνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδω σει τις εγγυήτικε ς 
επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς65.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω ν66 όρι ζεται ή 
13/05/2021, ήμε ρα Πέμπτη και ώρα 23:00. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών όρι ζεται ή. 
19/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.67 

 
Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς, δεν διενεργήθει  ή απόσφρα γισή κατα  τήν 
όρισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υπόβλήθει  καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή 
και ή καταλήκτική  ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή 
τής αναθε τόυσας αρχή ς. Η από φασή αυτή  κόινόπόιει ται στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής 
λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”, πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α 
και αναρτα ται στήν ΕΕΕΕ, στό ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν 
διαθε τει, καθω ς και στόν  ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής 
πυ λής www.promitheus.gov.gr  τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  
ή απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α 
ήμερόμήνι α, εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό πρόήγόυ μενων εδαφι ων.  
 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τή δια ταξή τόυ 
α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα εννέα (9) μηνών 68 από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής 
πρόθεσμι ας υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 
  
Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. 
 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Πρόκή ρυξή συ μβασής, ή τόι τό σχετικό  τυπόπόιήμε νό ε ντυπό “Πρόκή ρυξή Συ μβασής” 69, 

απεστάλη, με σω τής διαδικτυακή ς πυ λής simap.europa.eu, για δήμόσι ευσή στήν Υπήρεσι α 
Εκδό σεων τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής . στις 02/04/2021 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 1. Η πρόκή ρυξή και ή Διακή ρυξή θα δήμόσιευθόυ ν  στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 2. Η διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.koropi.gov.gr), 

(εφό σόν  υπα ρχει), συ μφωνα με τό α ρθρό 2 τής παρόυ σας  
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό70, συ μφωνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016, και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr. 
 
Γ.  Γνωστόπόι ήσή τής συναφθει σας συ μβασής για τις συμβα σεις α νω των όρι ων, δήμόσιευ εται 
στήν ΕΕΕΕ, συ μφωνα με τό α ρθρό 64 τόυ ν. 4412/2016.  

  
 Τα ε ξόδα των εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτων δήμόσιευ σεων τής πρόκή ρυξής τής 

δήμόπρασι ας στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν 
πρω τό λόγαριασμό  πλήρωμή ς τόυ ε ργόυ. Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεων των τυχό ν πρόήγόυ μενων 
διαγωνισμω ν για τήν ανα θεσή τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μή απαραι τήτων εκ τόυ 
νό μόυ δήμόσιευ σεων βαρυ νόυν τήν αναθε τόυσα αρχή  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ 
ε ργόυ. 

  
 Οι δαπα νες δήμόσι ευσής τής πρόκή ρυξής στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 

βαρυ νόυν τόν  πρόυ πόλόγισμό  τής Ένωσής. 
 
 
Άρθρό 20A: Διαβόυ λευσή επι  των δήμόσιευμε νων εγγρα φων τής συ μβασής71 
 
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει τόυ κριτήρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 τής παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τή συμμετόχή  βα σει τής παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας και πλήρόι  τα 
κριτή ρια επιλόγή ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας 
 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
  
21.1 Δικαι ωμα συμμετόχή ς ε χόυν φυσικα  ή  νόμικα  πρό σωπα, ή  ενω σεις αυτω ν 72 πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται στήν στόν τόμε α των Δήμόσιω ν Έργων τα όπόι α για τήν Ελλα δα  ει ναι 
εγγεγραμμε να στό Μήτρω ό εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων (ΜΕΕΠ) πόυ τήρει ται στή Γ.Γ.Δ.Ε τόυ 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφό σόν ανή κόυν στήν  κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων 73 και πόυ επι σής μπόρει  να ει ναι  
εγκατεστήμε να σε: 
α) σε κρα τός-με λός τής Ένωσής, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή δήμό σια 
συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ σχετικόυ  με τήν 
Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων 
συμβα σεων. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσής74, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβλήθόυ ν συγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  για τήν υπόβόλή  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωσή πόυ ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δόχός ή νόμική  τής μόρφή  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μήτρω όυ για τήν ε νωσή (πχ 
κόινόπραξι α). 
 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς.  

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχυ όυν τα εξή ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, αυτε ς θα πρε πει να ικανόπόιόυ νται από  
κα θε με λός τής ε νωσής  

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ 22.Β τής παρόυ σας, κα θε με λός τής ε νωσής θα πρε πει να ει ναι 
εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα στό ως α νω α ρθρό, 
τόυλα χιστόν σε μια από  τις κατήγόρι ες πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θεσή ε ργό. Περαιτε ρω, αθρόιστικα  
πρε πει να καλυ πτόνται ό λες όι κατήγόρι ες τόυ ε ργόυ.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων  αποκλείεται από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, εφό σόν 
συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό) ή  σε ε να από  
τα με λή τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόυς λό γόυς των παρακα τω 
περιπτω σεων: 
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22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ αμετα κλήτή75 καταδικαστική  από φασή για ε ναν από  τόυς 
ακό λόυθόυς λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 24ής Οκτωβρι όυ 2008, για τήν καταπόλε μήσή τόυ όργανωμε νόυ 
εγκλή ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,76 ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής συ μβασής περι  τής καταπόλε μήσής τής διαφθόρα ς 
στήν όπόι α ενε χόνται υπα λλήλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής Ένωσής (ΕΕ 
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα γραφό 1 τόυ α ρθρόυ 2 τής από φασής-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ 
τόυ Συμβόυλι όυ τής 22ας Ιόυλι όυ 2003, για τήν καταπόλε μήσή τής δωρόδόκι ας στόν ιδιωτικό  τόμε α 
(ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στήν κει μενή νόμόθεσι α ή  στό εθνικό  δι καιό 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, 

γ) απάτη, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 1 τής συ μβασής σχετικα  με τήν πρόστασι α των όικόνόμικω ν 
συμφερό ντων των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόι α κυρω θήκε με τό 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 1 και 3 τής από φασής-πλαι σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 
13ής Ιόυνι όυ 2002, για τήν καταπόλε μήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή  ήθική  
αυτόυργι α ή  συνε ργεια ή  από πειρα δια πραξής εγκλή ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτή ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 26ής Οκτωβρι όυ 2005, σχετικα  με τήν πρό λήψή τής χρήσιμόπόι ήσής τόυ 
χρήματόπιστωτικόυ  συστή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες και τή 
χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόι α ενσωματω θήκε στήν 
εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Απριλι όυ 2011, για 
τήν πρό λήψή και τήν καταπόλε μήσή τής εμπόρι ας ανθρω πων και για τήν πρόστασι α των θυμα των τής, 
καθω ς και για τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόι α ενσωματω θήκε στήν εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θήκε 
αμετα κλήτή καταδικαστική  από φασή ει ναι με λός τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ 
τόυ εν λό γω όικόνόμικόυ  φόρε α ή  ε χει εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρε ωσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ, αφόρα   τόυς 
διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), ή εν λό γω υπόχρε ωσή αφόρα   τόν Διευθυ νόντα 
Συ μβόυλό, καθω ς και ό λα τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, ή εν λό γω υπόχρε ωσή αφόρα  τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  

Συμβόυλι όυ77. 

22.A.2 Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  τήν 
εθνική  νόμόθεσι α  ή /και ή αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ό 
πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν 
κόινωνική ς ασφα λισής. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ 
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πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν, τό σό τήν κυ ρια, ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπλήρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς ή  τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωσή, 
των δεδόυλευμε νων τό κων ή  των πρόστι μων, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για τήν 
καταβόλή  τόυς. 

22.Α.2α Η αναθε τόυσα αρχή  γνωρι ζει ή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ε χόυν επιβλήθει  
σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, με σα σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α 
λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός 
Επιθεω ρήσής Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ χαρακτήρι ζόνται, συ μφωνα με 
τήν υπόυργική  από φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκα στότε ισχυ ει, ως «υψήλή ς» ή  «πόλυ  
υψήλή ς» σόβαρό τήτας, όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρεις (3) διενεργήθε ντες ελε γχόυς, ή   
ββ) δυ ό (2) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός Επιθεω ρήσής 
Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ αφόρόυ ν τήν αδή λωτή εργασι α, όι όπόι ες 
πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διενεργήθε ντες ελε γχόυς.  
Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρε πει να ε χόυν απόκτή σει τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ 78.  

 

22.A.3  α) Κατ’εξαι ρεσή, για τόυς πιό κα τω επιτακτικόυ ς λό γόυς δήμό σιόυ συμφε ρόντός ............ 79( ό πως 
δήμό σιας υγει ας ή  πρόστασι ας τόυ περιβα λλόντός, όι όπόι όι συμπλήρω νόνται από  τήν αναθε τόυσα 
αρχή  ) δεν εφαρμό ζόνται όι παρα γραφόι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι ρεσή, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων ή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής δεν ε χόυν καταβλήθει  ή  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τήσής των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τή 
δυνατό τήτα να λα βει με τρα, συ μφωνα με τό τελευται ό εδα φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 
4412/2016, πριν από  τήν εκπνόή  τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 τής παρόυ σας, 
δεν εφαρμό ζεται 80ή παρα γραφός 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:81 

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής ή  ειδικής 
εκκαθάρισης ή  τελει  υπό  αναγκαστική  διαχει ρισή από  εκκαθαριστή  ή  από  τό δικαστή ριό ή  ε χει υπαχθει  
σε διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς τόυ δραστήριό τήτες ή  
εα ν βρι σκεται σε όπόιαδή πότε ανα λόγή κατα στασή πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, 
πρόβλεπό μενή σε εθνικε ς διατα ξεις νό μόυ. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να μήν απόκλει ει ε ναν 
όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στήν παραπα νω 
περι πτωσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε 
θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα με τρα για τή 
συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 82 

(γ) υπα ρχόυν επαρκω ς ευ λόγες ενδει ξεις πόυ όδήγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
συνή ψε συμφωνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τή στρε βλωσή τόυ ανταγωνισμόυ , 

δ) εα ν μι α κατα στασή συ γκρόυσής συμφερό ντων κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 δεν 
μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλωσής τόυ ανταγωνισμόυ  από  τήν πρό τερή συμμετόχή  των όικόνόμικω ν 
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φόρε ων κατα  τήν πρόετόιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 48 
τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρή  ή  επαναλαμβανό μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή όυσιω δόυς απαι τήσής στό πλαι σιό πρόήγόυ μενής δήμό σιας συ μβασής, πρόήγόυ μενής 
συ μβασής με αναθε τόντα φόρε α ή  πρόήγόυ μενής συ μβασής παραχω ρήσής πόυ ει χε ως απότε λεσμα 
τήν πρό ωρή καταγγελι α τής πρόήγόυ μενής συ μβασής, απόζήμιω σεις ή  α λλες παρό μόιες κυρω σεις, 

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός σόβαρω ν ψευδω ν δήλω σεων κατα  τήν παρόχή  των 
πλήρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για τήν εξακρι βωσή τής απόυσι ας των λό γων απόκλεισμόυ  ή  τήν 
πλή ρωσή των κριτήρι ων επιλόγή ς, ε χει απόκρυ ψει τις πλήρόφόρι ες αυτε ς ή  δεν ει ναι σε θε σή να 
πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγήτικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγή  τόυ α ρθρόυ 23 τής παρόυ σας, 

(ή) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτό τρό πό τή διαδικασι α λή ψής 
απόφα σεων τής αναθε τόυσας αρχή ς, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανήτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επήρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , τήν επιλόγή  ή  τήν ανα θεσή, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α τήν ακεραιό τήτα  τόυ. 

(ι) Θα όργανωθει  από  τή Δ/νσή Τεχνικω ν Υπήρεσιω ν επι σκεψή-ενήμε ρωσή με σήμει ό συνα ντήσής τό 
ισό γειό τόυ Δήμαρχει όυ επι  τής Λ. Βασ. Κων/νόυ 47, Κόρωπι ,  τήν 16/04/2021  ημέρα Παρασκευή 
και ώρα  12:00 π.μ.  
Η συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν εν λό γω διαδικασι α ει ναι υπόχρεωτική , πρόκειμε νόυ 
απόδεδειγμε να να ε χόυν λα βει γνω σή των ιδιαιτερότή των τόυ τό πόυ εκτε λεσής τόυ ε ργόυ και να 
πρόσκόμι σόυν στήν Υπήρεσι α δει γματα για τα κα τωθι υλικα  : 

 

1. σαμα ρι μήχανική ς συ σφιξής των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
2. κα λυμμα φρεατι όυ από  συνθετικα  υλικα  των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
3. ειδικό  τεμα χιό "φρεα τιό" (ταμπόυρε τό)  καθαρισμόυ  και ελε γχόυ ιδιωτικω ν συνδε σεων από  PP 

κατα  ΕΝ 1852-1, των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
 

ω στε να πιστόπόιήθει  ό τι ό διαγωνιζό μενός θα λα βει υπό ψή τόυ, κατα  τήν υπόβόλή  τής όικόνόμική ς 
πρόσφόρα ς, τό κό στός κατασκευή ς των αντι στόιχων εργασιω ν. Στήν περι πτωσή πόυ τα δει γματα δεν 
πλήρόυ ν τις απαιτή σεις τής μελε τής τόυ ε ργόυ, ή  πόυ κα πόιό ή  κα πόια δει γματα από  τα ζήτόυ μενα δεν 
ε χόυν υπόβλήθει  από  τόν διαγωνιζό μενό, τό τε δεν χόρήγει ται στόν διαγωνιζό μενό ή βεβαι ωσή 
πρόσκό μισής – καταλλήλό τήτας δειγμα των πόυ περιγρα φεται παρακα τω.    
Οι διαγωνιζό μενόι όφει λόυν να γνωστόπόιή σόυν τό ενδιαφε ρόν τόυς για συμμετόχή  με σχετικό  αι τήμα 
με σω τής ενό τήτας επικόινωνι α τής πλατφό ρμας τόυ Διαγωνισμόυ  τόυ συστή ματός ΕΣΗΔΗΣ ε ως τρεις 
(3) ήμερόλόγιακε ς με ρες πριν τήν επι σκεψή - ενήμε ρωσή. Σε περι πτωσή πόυ κα πόιός διαγωνιζό μενός 
δε δυ ναται για λό γόυς ανωτε ρας βι ας να παρευρεθει  τήν πρόκαθόρισμε νή ήμε ρα, θα όριστει  α λλή μια 
ήμερόμήνι α και σε κα θε περι πτωσή τό πόλυ  δε κα (10) ήμε ρες πριν από  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 
υπόβόλή ς πρόσφόρω ν.   
Για τή συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν παραπα νω διαδικασι α θα απόσταλει  με σω τής ενό τήτας 
επικόινωνι α τής πλατφό ρμας τόυ Διαγωνισμόυ  τόυ συστή ματός: α) βεβαι ωσή συμμετόχή ς και β) 
βεβαι ωσή πρόσκό μισής – καταλλήλό τήτας δειγμα των, αντι γραφα των όπόι ων θα υπόβλήθόυ ν  με τήν 
πρόσφόρα  τόυ συμμετε χόντα. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει με την προσφορά του τα 
αντίγραφα των βεβαιώσεων συμμετοχής και προσκόμισης δειγμάτων,  τότε αποκλείεται από 
τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγή ς τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 83 
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22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχή  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
ή  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόήγόυ μενων παραγρα φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.84 

 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.485 μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α πρόκειμε νόυ να απόδει ξει 
ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν τήν αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς 
λό γός απόκλεισμόυ . Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν επαρκή , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται 
από  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Τα με τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτήσή με τή σόβαρό τήτα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  
αδική ματός ή  τόυ παραπτω ματός. Αν τα με τρα κριθόυ ν ανεπαρκή , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  
φόρε α τό σκεπτικό  τής από φασής αυτή ς. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , με τελεσι δική 
από φασή, από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπόρει  
να κα νει χρή σή τής ανωτε ρω δυνατό τήτας κατα  τήν περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στήν εν 
λό γω από φασή στό κρα τός - με λός στό όπόι ό ισχυ ει ή από φασή. 

 

22.Α.8. Η από φασή για τήν διαπι στωσή τής επα ρκειας ή  μή των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  τήν 
πρόήγόυ μενή παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ τόυ ε χει επιβλήθει , με τήν κόινή  υπόυργική  από φασή τόυ α ρθρόυ 74 
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή  τόυ απόκλεισμόυ  απόκλει εται αυτόδι καια και από  τήν παρόυ σα διαδικασι α 
συ ναψής δήμό σιας συ μβασής. 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)86 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό πόυ τήρει ται στό 
κρα τός εγκατα στασή ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρω ό Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  στήν κατήγόρι α/-ιες 
ε ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας87. Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τής 
Ευρωπαι κή ς Ένωσής απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μήτρω α τόυ παραρτή ματός ΧΙ τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια88  

Οι  πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό 
Μ.Ε.ΕΠ89  στήν 4η τάξη και άνω ή  αναβαθμισμένη κοινοπραξία 3ης για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.  

Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να υπερβαι νόυν 
τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, συ μφωνα με τα 
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ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ ει. 

Οι Οικόνόμικόι  Φόρει ς πρε πει κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς: 

1) για τήν τε ταρτή  (4ή) τα ξή του Μ.Ε.ΕΠ., να διαθε τόυν τόυλα χιστόν  τήν Οικόνόμική  και 
Χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 100 παρ. 8 (β),(γ),(δ) & (ε) τόυ Ν. 3669/2008  
ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 Ν.4199/2013 και ισχυ ει ή τόι: 

• Πρε πει να διαθε τόυν αθρόιστικα  εμπειρι α τήν τελευται α τριετι α για τή βασική  κατήγόρι α 
ε ργων ει κόσι πε ντε τόις εκατό  (25%) τόυ κυ κλόυ εργασιω ν τής τα ξής στήν όπόι α ζήτει ται ή 
κατα ταξή, ό πως αυτό ς όρι ζεται στήν περι πτωσή δ΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ α ρθρόυ 99 τόυ 
παρό ντός ή τόι 1.031.250 Ευρω  και πε ντε τόις εκατό  (5%) για κα θε πρό σθετή κατήγόρι α 
ε ργων ή τόι 206.250 Ευρω . 

• Να διαθε τόυν Ίδια Κεφα λαια, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή β΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ 
α ρθρόυ 99 τόυ Ν. 3669/2008  , τόυλα χιστόν ι σα με τό πενή ντα τόις εκατό  (50%) των ιδι ων 
κεφαλαι ων τής 4ής τα ξής ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή δ΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ α ρθρόυ 
99 τόυ ι διόυ νό μόυ ή τόι 750.000 Ευρω . 

• Να διαθε τόυν πα για στόιχει α, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή γ΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ 
α ρθρόυ 99 τόυ Ν. 3669/2008  , αξι ας τόυλα χιστόν ι σής με τό πενή ντα τόις εκατό  (50%) των 
παγι ων τής τα ξής, στήν όπόι α ζήτει ται ή κατα ταξή, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή δ΄ τής 
παραγρα φόυ 2 τόυ α ρθρόυ 99 τόυ ι διόυ νό μόυ ή τόι 150.000 Ευρω . Από  τα πιό πα νω πα για, 
υπόχρεωτικα  τό τρια ντα τόις εκατό  (30%) πρε πει να ει ναι ακι νήτα (γή πεδα, όικό πεδα και 
κτή ρια) και τό τρια ντα τόις εκατό  (30%) μήχανόλόγικό ς εξόπλισμό ς και κα θε ει δόυς 
μεταφόρικα  με σα, εκτό ς από  τα επιβατικα  αυτόκι νήτα. 

• Να τήρόυ ν τόυς δει κτες βιωσιμό τήτας ό πως περιγρα φεται στό α ρθρό 100 παρ. 8 (ε), 

 

2) για τήν τρι τή  (3ή) τα ξή του Μ.Ε.ΕΠ.(αναβαθμισμένη Κ/Ξ 3ης), να διαθε τόυν τόυλα χιστόν  τήν 
Οικόνόμική  και Χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 100 παρ. 6 (β),(γ),(δ) τόυ Ν. 
3669/2008  ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 Ν.4199/2013 και ισχυ ει ή τόι: 

• Να διαθε τόυν Ίδια Κεφα λαια, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή β΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ 
α ρθρόυ 99 τόυ Ν. 3669/2008  , τόυλα χιστόν ι σα με τό πενή ντα τόις εκατό  (50%) των ιδι ων 
κεφαλαι ων τής 3ής τα ξής ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή δ΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ α ρθρόυ 
99 τόυ ι διόυ νό μόυ ή τόι 375.000 Ευρω . 

• Να διαθε τόυν πα για στόιχει α, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή γ΄ τής παραγρα φόυ 2 τόυ 
α ρθρόυ 99 τόυ Ν. 3669/2008  , αξι ας τόυλα χιστόν ι σής με τό πενή ντα τόις εκατό  (50%) των 
παγι ων τής τα ξής, στήν όπόι α ζήτει ται ή κατα ταξή, ό πως όρι ζόνται στήν περι πτωσή δ΄ τής 
παραγρα φόυ 2 τόυ α ρθρόυ 99 τόυ ι διόυ νό μόυ ή τόι 75.000 Ευρω  

• Να τήρόυ ν τόυς δει κτες βιωσιμό τήτας ό πως περιγρα φεται στό α ρθρό 100 παρ. 8 (ε), 

3) Πιστόλήπτική  ικανό τήτα για χρήματόδό τήσή τόυ συγκεκριμε νόυ ε ργόυ ι σή τόυλα χιστόν με τό 40% 
τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ ε ργόυ χωρι ς ΦΠΑ. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα90 

Οι Οικόνόμικόι  Φόρει ς πρε πει κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς να περιλαμβα νόυν στή βασική  και 
συμπλήρωματική  τόυς στελε χωσή ελα χιστό αριθμό  τεχνικω ν εγγεγραμμε νων στό Μ.Ε.Κ., ως εξή ς: 

1) για τήν τε ταρτή  (4ή) τα ξή του Μ.Ε.ΕΠ. 

-   Για τή βασική  κατήγόρι α ε ργων απαιτει ται στελε χωσή τόυλα χιστόν δυ ό (2) τεχνικω ν Μ.Ε.Κ. Δ΄ 
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βαθμι δας, και δυ ό (2) τεχνικω ν Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμι δας. Για κα θε πρό σθετή κατήγόρι α ε ργων με χρι και τήν 
τε ταρτή, απαιτει ται συμπλήρωματική  στελε χωσή τόυλα χιστόν (2) τεχνικω ν Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμι δας. Για 
κα θε επιπλε όν κατήγόρι α απαιτει ται συμπλήρωματική  στελε χωσή ενό ς (1) τεχνικόυ  Μ.Ε.Κ. Δ΄ 
βαθμι δας. 

-Εναλλακτικα  μπόρει  να αντικατασταθει  στή βασική  και στή συμπλήρωματική  τόυς στελε χωσή, ε νας 
(1) τεχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμι δας, με δυ ό (2) τεχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμι δας και ε νας (1) τεχνικό ς Μ.Ε.Κ. Γ΄ 
βαθμι δας με δυ ό (2) τεχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμι δας.  

 2) για τήν τρι τή  (3ή) τα ξή του Μ.Ε.ΕΠ (αναβάθμιση Κ/Ξ 3ης) 

-  Απαιτει ται στή βασική  τής στελε χωσή ε νας (1) τεχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμι δας και ε ναν (1) τεχνικό  Μ.Ε.Κ. 
Γ΄ βαθμι δας, τόυλα χιστόν. 

-  Για τή συμπλήρωματική  στελε χωσή κα θε πρό σθετής κατήγόρι ας ε ργων, απαιτει ται τόυλα χιστόν 
στήν τρι τή τα ξή, ε νας (1) τεχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμι δας ή  δυ ό (2) τεχνικόι  Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμι δας. 

Τα στελε χή για καθεμι α από  τις πρό σθετες κατήγόρι ες ε ργων μπόρει  να ει ναι τα ι δια πρό σωπα τής 
βασική ς στελε χωσής, εγγεγραμμε να σε αντι στόιχή κατήγόρι α και τα ξή τόυ Μ.Ε.Κ. ή  και α λλα πρό σωπα.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης91 

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να  

τηρούν  σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ή άλλο 
αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο  εφαρμογής ανάλογο του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν  σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015, ή άλλο 
αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του  Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

γ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 
τηρούν  σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο  
OHSAS18001 ή ΕΛΟΤ 1801:2008, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, στη 
νεώτερη  έκδοσή τους. 

  δ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 
τηρούν  σύστημα διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 (ή 
ισοδύναμο), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, στη νεώτερη  έκδοσή 
τους. 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλων φόρε ων, ασχε τως τής νόμική ς φυ σής των δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. 

Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
ικανό τήτες των όπόι ων πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρων, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς 
και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή.  

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα 
πόυ όρι ζόνται στήν περι πτωσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για 





28 

τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι92 για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή ε νωσή μπόρει  να στήρι ζεται στις ικανό τήτες των 
συμμετεχό ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φόρε ων (για τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα). 

Η εκτε λεσή των......93 γι νεται υπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα ή , αν ή πρόσφόρα  υπόβα λλεται από  
ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόυς συμμετε χόντες στήν ε νωσή αυτή . 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής94 
 

23.1 Κατα  τήν υπόβόλή  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότελει  
ενήμερωμε νή υπευ θυνή δή λωσή, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη πρός αντικατα στασή των πιστόπόιήτικω ν πόυ εκδι δόυν δήμό σιες αρχε ς ή  τρι τα με ρή, 
επιβεβαιω νόντας ό τι ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πλήρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, 
β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς τα όπόι α ε χόυν καθόριστει , συ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπόρει  να ζήτήθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα  τής επό μενής παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 
 
Τό ΕΕΕΣ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ως δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς 
των πρόσφόρω ν95. 

 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ, ει ναι δυνατή , με μό νή τήν υπόγραφή  τόυ κατα  περι πτωσή εκπρόσω πόυ 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ή πρόκαταρκτική  από δειξή των λό γων απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό 
α ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ σας, για τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λή τόυ διόικήτικόυ , 
διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ ή  ε χόυν εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ 
σε αυτό ν 96. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για τήν εφαρμόγή  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  ή  τό πρακτικό  εκπρόσω πήσή ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς ή  τό αρμόδι ως εξόυσιόδότήμε νό φυσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεων ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής97. 
 
Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  περισσό τερων 
φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θε φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται. 
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23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Τό δικαι ωμα συμμετόχή ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς, ό πως όρι στήκαν στα α ρθρα 21 και 
22 τής παρόυ σας, κρι νόνται κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς, κατα  τήν υπόβόλή  των 
δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α  ε ως δ) και κατα  τή συ ναψή τής συ μβασής, συ μφωνα με 
τό α ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυ σας. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρι ζεται στις ικανό τήτες 
α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ σας, όι φόρει ς στήν ικανό τήτα των όπόι ων 
στήρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υπόχρεόυ νται στήν υπόβόλή  των 
δικαιόλόγήτικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής 
παρόυ σας και ό τι πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς κατα  περι πτωσή (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
 Ο όικόνόμικό ς φόρε ας υπόχρεόυ ται να αντικαταστή σει ε ναν φόρε α στήν ικανό τήτα τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται, εφό σόν ό τελευται ός δεν πλήρόι  τό σχετικό  κριτή ριό επιλόγή ς ή  για τόν όπόι ό συντρε χόυν 
λό γόι απόκλεισμόυ  των παραγρα φων 1, 2, 2.α και 498 τόυ α ρθρόυ 22 Α. 

 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει τή δυνατό τήτα να λαμβα νει τα πιστόπόιήτικα  ή  τις 
συναφει ς πλήρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασής σε εθνική  βα σή δεδόμε νων σε όπόιόδή πότε κρα τός 
- με λός τής Ένωσής, ή όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μήτρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρήσής, ήλεκτρόνικό  συ στήμα απόθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα πρόεπιλόγή ς. Η δή λωσή για τήν 
πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής 
( ΕΕΕΣ ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ή αναθε τόυσα αρχή  πόυ 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιόλόγήτικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 τής παρόυ σας, υπόβα λλόνται, συ μφωνα με 
τις διατα ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α απότελόυ ν ιδιωτικα  ε γγραφα, 
μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλή  φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή 
στήν όπόι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τόυς 99. 
 
Επισήμαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  
ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς,  
• όι υπευ θυνες δήλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής για τήν 
υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν100 Σήμειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρήσή τόυ γνήσι όυ τής υπόγραφή ς 
τόυς . 

 
 

23.3   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής παρόυ σας101: 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγήτικα : 

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

από σπασμα τόυ πόινικόυ  μήτρω όυ ή , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ κρα τόυς-με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πλήρόυ νται αυτε ς όι 
πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ102. Η υπόχρε ωσή 
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πρόσκό μισής τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  
τής παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια αρχή  τόυ 
όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπλήρωθει  όι υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α, ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων (φόρόλόγική  ενήμερό τήτα) και στήν καταβόλή  των 
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική  ενήμερό τήτα)103, συ μφωνα με τήν ισχυ όυσα 
νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να είναι εν ισχύ κατά 
τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλως, στήν περίπτωσή πόυ δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνός ισχύός, πόυ να 
έχει εκδόθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ104. 

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγήτικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι: 

• φόρόλόγική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τό Υπόυργει ό Οικόνόμικω ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα δήμό σια ε ργα πόυ ει ναι 
σε εξε λιξή 105. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή106 περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν 
υπόχρε ωσή καταβόλή ς φό ρων στήν Ελλα δα. Σε περι πτωσή πόυ ε χόυν τε τόια υπόχρε ωσή θα 
υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  τής όικει ας Δ.Ο.Υ.   

• ασφαλιστική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό ασφαλιστικό  φόρε α107. Η 
ασφαλιστική  ενήμερό τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  
φόρε α α) ως φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για 
ε ργα πόυ εκτελει  μό νός τόυ ή  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χή τόυ πόυ ε χόυν υπόχρε ωσή 
ασφα λισής στό ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν 
απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας (κυ ριας και επικόυρική ς ασφα λισής) για τό πρόσωπικό  τόυς 
με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας (ΤΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε νόυς – με λή τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  
πρόσωπικό ). Δεν απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, απόδεικτικα  
ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό τής εταιρι ας ως 
εται ρόι.. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν τα α νω 
απόδεικτικα , υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό όπόι ό 
υπα ρχει υπόχρε ωσή ασφα λισής σε ήμεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν τε τόιό 
πρόσωπικό , πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας.  

• υπευ θυνή δή λωσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  
φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  από  τή Διευ θυνσή Πρόγραμματισμόυ  
και Συντόνισμόυ  τής Επιθεω ρήσής Εργασιακω ν Σχε σεων, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν 
από  τήν υπόβόλή  τόυ108, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν 
εκδόθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α 
λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτή  ή ε κδόσή τόυ ανωτε ρω πιστόπόιήτικόυ , υπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, χωρι ς να απαιτει ται επι σήμή δή λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικα  με τήν ε κδόσή τόυ 
πιστόπόιήτικόυ .109 
 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22110: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) 
μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ111. Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστήμε νόι ή  
εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τό πιστόπόιήτικό  ό τι δεν τελόυ ν υπό  πτω χευσή, πτωχευτικό  συμβιβασμό , 
αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής  εκδι δεται από  τό αρμό διό 
πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Τό πιστόπόιήτικό   ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει 
τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  από φασή εκδι δεται από  τό όικει ό Πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, τό δε πιστόπόιήτικό  ό τι δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με από φασή των εται ρων 
εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φόρα  ισχυ όυν.  Τα φυσικα  
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πρό σωπα δε φε ρόυν πιστόπόιήτικό  περι  μή θε σής σε εκκαθα ρισή. Ειδικά ή  μή αναστόλή των 
επιχειρήματικών δραστήριότήτων τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς εγκατεστήμένόυς στήν Ελλάδα 
όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρόνική ς πλατφό ρμας τής Ανεξα ρτήτής Αρχή ς 
Δήμόσι ων Εσό δων112.  
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα  ή  ό πόυ τα 
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. 

Στήν περι πτωσή αυτή  όι αρμό διες δήμό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σήμή δή λωσή στήν όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα ή  τα  πιστόπόιήτικα  τής παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι τα ε γγραφα ή  τα  
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό   1 και 2 και 4 (β) 
τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας  

Οι επι σήμες δήλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετήρι όυ πιστόπόιήτικω ν 
(e-Certis) 113 τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει  με όπόιόνδή πότε τρό πό ό τι, στήν εν λό γω χω ρα εκδι δόνται τα υπό ψή πιστόπόιήτικα , ή 
πρόσφόρα  τόυ διαγωνιζό μενόυ απόρρι πτεται. 

  

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22114, υπόβα λλεται υπευ θυνή 
δή λωσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ 115. 

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22116, για τις εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιήτικα  χόρήγόυ μενα από  τα 
αρμό δια επιμελήτή ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα 
με βεβαι ωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω νόυν τήν εργόλήπτική  επιχει ρήσή, δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  
επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22117 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  τής παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμή εταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ωσής αυτή ς όι εταιρει ες 
πόυ ει ναι εισήγμε νες στό Χρήματιστή ριό τής χω ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ 
υπευ θυνή δή λωσή τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ τόυς]. 

- Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι 
μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς πόυ να έχει εκδόθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν 
υπόβόλή τόυ.118 
- Αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες  πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμι ζόυν μό νό τήν αναλυτική  
κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε μετό χόυ 
(μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, τό πόλυ  
τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς καθω ς ή απαι τήσή για 
τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, 
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καλυ πτεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 τής παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σόν ε χόυν κατα  τό δι καιό τής ε δρας τόυς όνόμαστικε ς 
μετόχε ς, πρόσκόμι ζόυν : 

        αα) Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι 
μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς 

ββ) Αναλυτική  κατα στασή μετό χων, με αριθμό  των μετόχω ν τόυ κα θε μετό χόυ, ό πως τα στόιχει α 
αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας με ήμερόμήνι α τό πόλυ  30 εργα σιμες 
ήμε ρες πριν τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς. 

γγ) Κα θε α λλό στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ή όνόμαστικόπόι ήσή με χρι φυσικόυ  πρόσω πόυ 
των μετόχω ν, πόυ ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) εργα σιμες ήμε ρες πριν τήν υπόβόλή  τής 
πρόσφόρα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε χόυν κατα  τό δι καιό τής χω ρας στήν όπόι α ε χόυν τήν ε δρα 
τόυς όνόμαστικε ς μετόχε ς, υπόβα λλόυν : 

αα) Βεβαι ωσή περι  μή υπόχρε ωσής όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν από  αρμό δια αρχή , εφό σόν 
υπα ρχει σχετική  πρό βλεψή, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζεται υπευ θυνή δή λωσή τόυ διαγωνιζό μενόυ. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμε νή κατα στασή μετό χων πόυ κατε χόυν τόυλα χιστόν 1% των μετόχω ν. 

γγ) Αν δεν τήρει ται τε τόια κατα στασή, πρόσκόμι ζεται σχετική  κατα στασή μετό χων (με 1%), 
συ μφωνα με τήν τελευται α Γενική  Συνε λευσή, αν όι με τόχόι αυτόι  ει ναι γνωστόι  στήν εταιρει α. 

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει  κατα στασή κατα  τα ανωτε ρω, ή εταιρει α αιτιόλόγει  τόυς λό γόυς πόυ όι 
με τόχόι αυτόι  δεν τής ει ναι γνωστόι . Η αναθε τόυσα αρχή  δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω 
αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδει ξει τή δυνατό τήτα υπόβόλή ς τής κατα στασής μετό χων και μό νό 
στήν περι πτωσή αυτή , ή εταιρει α απόκλει εται από  τήν παρόυ σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται ή υπευ θυνή δή λωσή τής κόινή ς από φασής 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

(δ) Για τήν περι πτωσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ , συ μφωνα με τό α ρθρό 74 τόυ 
ν. 4412/2016. 

 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, όι 
πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.ΕΠ 119 
στήν  κατήγόρι α 4η τάξη και άνω, για ε ργα κατήγόρι ας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ή  αναβαθμισμένη 
κοινοπραξία 3ης .  
(β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι  σε λόιπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
πρόσκόμι ζόυν τις δήλω σεις και πιστόπόιήτικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή 
δήμό σια συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ 
σχετικόυ  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, ή  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν 
στήν πρόήγόυ μενή  περι πτωσή και ε χόυν συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων συμβα σεων,  πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιήτικό  αντι στόιχόυ 
επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  μήτρω όυ. Στήν περι πτωσή πόυ χω ρα δεν τήρει  τε τόιό μήτρω ό, τό 
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ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας, ό τι δεν τήρει ται τε τόιό μήτρω ό και ό τι ασκει  τή δραστήριό τήτα τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 
 
Τα ως α νω δικαιόλόγήτικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) 
εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν 
φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός 120 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ: 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 

περιε χει  
• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ωσή 

εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 121 
 

Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για τήν από δειξή 
των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 
• με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει ή  
• με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής από  πι νακα 

ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν διαθε τόυν ενήμερό τήτα πτυχι όυ κατα  
τις κει μενες διατα ξεις.  
 

(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθε τόυν 
πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
(δ) Η απαίτηση της παραγράφου (3) του άρθρου 22Γ αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης από 
τραπεζικό ίδρυμα για χρηματοδότηση του οικονομικού φορέα για το συγκεκριμένο έργο.  
 
 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   





34 

Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:  
 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 

περιε χει  
• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ωσή 

εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 122 ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 
  

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
παιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για τήν από δειξή των 
λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

 

 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε123 
 

α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ή άλλο 
αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016,  με πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στο άρθρο 
22.Ε, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι  διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση-European Co-operation  for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche 

akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), ), ή τον IAF (παγκόσμιος οργανισμός 

για την αξιολόγηση Συμμόρφωσης των Φορέων Διαπίστευσης) 

β) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
14001:2015,  ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής 
όπως ζητείται στο άρθρο 22.Ε, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος σε 
φορέα-μέλος της  Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση, ), ή τον IAF (παγκόσμιος οργανισμός για 

την αξιολόγηση Συμμόρφωσης των Φορέων Διαπίστευσης) 

 

γ) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα 
με το  πρότυπο OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 , ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του 
Ν.4412/2016, με  πεδίο εφαρμογής όπως ζητείται στο άρθρο 22.Ε, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης  που είναι  διαπιστευμένος σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
Πιστοποίηση, ή τον IAF (παγκόσμιος οργανισμός για την αξιολόγηση Συμμόρφωσης των Φορέων Διαπίστευσης) 

δ) πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το  πρότυπο  ISO 
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39001:2012, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, με  πεδίο εφαρμογής 
όπως ζητείται στο άρθρο 22.Ε, το οποίο θα εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης  που είναι  διαπιστευμένος 
σε φορέα-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Πιστοποίηση, ή τον IAF (παγκόσμιος οργανισμός για 
την αξιολόγηση Συμμόρφωσης των Φορέων Διαπίστευσης) 

 

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα , στόν φα κελό “Δικαιόλόγήτικα  
Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτει ή εξόυσι α υπόγραφή ς τόυ 
νόμι μόυ εκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρε πει να ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν 
από  τήν υπόβόλή  τόυς124, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν συγκεκριμε νό 
χρό νό ισχυ ός. 
 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ συ στασής, 
2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  με τό ΦΕΚ στό όπόι ό ε χόυν δήμόσιευτει  ό λες όι 
με χρι σή μερα τρόπόπόιή σεις αυτόυ  ή  επικυρωμε νό αντι γραφό κωδικόπόιήμε νόυ 
καταστατικόυ  (εφό σόν υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόι ό ε χει δήμόσιευτει  τό πρακτικό  ΔΣ εκπρόσω πήσής τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, 
4. Πρακτικό  Δ.Σ περι  ε γκρισής συμμετόχή ς στό διαγωνισμό , στό όπόι ό μπόρει  να περιε χεται 
και εξόυσιόδό τήσή (εφό σόν αυτό  πρόβλε πεται από  τό καταστατικό  τόυ υπόψήφι όυ 
αναδό χόυ) για υπόγραφή  και υπόβόλή  πρόσφόρα ς σε περι πτωσή πόυ δεν υπόγρα φει ό ι διός 
ό νό μιμός εκπρό σωπός τόυ φόρε α τήν πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μενα ε γγραφα τόυ 
διαγωνισμόυ  και όρι ζεται συγκεκριμε νό α τόμό, 
5. Πιστόπόιήτικό  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  τρόπόπόιή σεων τόυ 
καταστατικόυ  / μή λυ σής τής εταιρει ας,  

 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ  με ό λα τα με χρι σή μερα τρόπόπόιήτικα , ή  φωτόαντι γραφό 
επικυρωμε νόυ, από  δικήγό ρό, κωδικόπόιήμε νόυ καταστατικόυ , εφό σόν υπα ρχει. 
2. Πιστόπόιήτικα  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  των τρόπόπόιή σεων τόυ 
καταστατικόυ . 
Σε περι πτωσή εγκατα στασής τόυς στήν αλλόδαπή , τα δικαιόλόγήτικα  συ στασή ς τόυς 
εκδι δόνται με βα σή τήν ισχυ όυσα νόμόθεσι α τής χω ρας πόυ ει ναι εγκατεστήμε να, από  τήν 
όπόι α και εκδι δεται τό σχετικό  πιστόπόιήτικό . 
 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόι ήσή από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α' τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής.  
Στα πιστόπόιήτικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα  βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγραφή  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή  ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή  στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή  τό 
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ήσής, συνιστα  τεκμή ριό 
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα  τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός 
κατα λόγός ή  τό πιστόπόιήτικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
τόυς. 
 





36 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν  υπόβα λλόυν  
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ»  εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των 
δικαιόλόγήτικω ν 125: 
- από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα  με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα 
πρε πει να υπόβλήθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δεν 
καλυ πτόνται από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.126 
- τα πιστόπόιήτικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σας 
υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από  
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιήτικό  από  τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).127 
- τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής  τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  
   
Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα  ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγήτικό  εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα  ό τι τα στελε χή 
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων 
πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ασφαλιστική  ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα .  
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων, 
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν  υπόβόλή  σχετικόυ  
συμφωνήτικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό .  
 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς»  
 (β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει128 τα ακό λόυθα: 
 - α) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ)  
 
-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας.  
 
-   γ) Δήμότική  ενήμερό τήτα τής επιχει ρήσής περι  μή όφειλή ς  στό Δή μό Κρωπι ας βεβαιωμε νων 

όφειλω ν. 

-   δ) βεβαι ωσή επι σκεψής ενήμε ρωσής και  

 

-  ε) βεβαι ωσή πρόσκό μισής - καταλλήλό τήτας δειγμα των τόυ α ρθρόυ 22.Α.4 τής παρόυ σας, ή τόι 
αναλυτικα  : 
 

1. σαμα ρι μήχανική ς συ σφιξής των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
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2. κα λυμμα φρεατι όυ από  συνθετικα  υλικα  των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
3. ειδικό  τεμα χιό "φρεα τιό" (ταμπόυρε τό)  καθαρισμόυ  και ελε γχόυ ιδιωτικω ν συνδε σεων από  PP 

κατα  ΕΝ 1852-1, των α ρθρων με Α.Τ. 2.1 ε ως και 2.9, 
 
 
24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψήφιακα  
υπόγεγραμμε νό αρχει ό pdf, τό όπόι ό παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, αφόυ  συμπλήρωθόυ ν 
καταλλή λως όι σχετικε ς φό ρμες. 
 
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  γι νόνται 
απόδεκτα  ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλή  
φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή, στήν όπόι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τόυς 
και ή όπόι α φε ρει υπόγραφή  μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής (ή τόι μετα  τήν 
απόστόλή  τής πρόκή ρυξής στήν Ε.Ε.Ε.Ε.)129. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ τό τμή μα τής συ μβασής πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφή  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. 
 

25.2 Η τή ρήσή των υπόχρεω σεων τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 
 

25.3 ................................................................... 130 
 
25.4 Η αναθε τόυσα αρχή : 
α) επαλήθευ ει υπόχρεωτικα  τή συνδρόμή  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας για 
τόυς υπεργόλα βόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ 
αναλαμβα νόυν131 συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016,  με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν από  τήν 
ως α νω επαλή θευσή πρόκυ πτει ό τι συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
 
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ. 124/2020 

Από φασή. 
 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό. Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ  Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.  
 
26.3........................................................................................132 
 
  
 
                                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Δήμή τριός Ν. Κιόυ σής 
  





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   ΤΥ/10 /2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
  
 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
                 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019»   
                                                             
                                                 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ  :    5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.  
                  
       

          
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                         Κορωπί,    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
                                                                          Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 
 
 
 
                                                                ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ             
                                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ         

 

ΚΑΕ :     

CPV :  45232400-6 





 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 
2019 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

  





 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 

Το υπ’ όψιν έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων του 

δικτύου ακαθάρτων στην  πόλη Κορωπίου  ,  οπουδήποτε  κριθεί αναγκαίο από τον κύριο του 

έργου ώστε να ικανοποιηθούν άμεσα αιτήσεις ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο 

Δήμο Κρωπίας και δεν έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα, αλλά και εκείνων που θα προκύψουν 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή 

τμημάτων δευτερεύοντος αγωγού  ακαθάρτων διαμέτρου DN 200mm που είναι απαραίτητος λόγω 

των δυσκολιών που προκύπτουν εξαιτίας  της ύπαρξης δικτύου ομβρίων.Τέλος προβλέπεται 

αντικατάσταση των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης που καταστρέφονται κατά την διάρκεια των 

εργασιών. 

 Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων βάσει νόμου είναι υποχρεωτική. 

Ο ανάδοχος   υποχρεούται,  σε περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες επι της οδού δεν έχουν 

υποβάλει αίτηση για συνδεση να τους ενημερώνει να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου  για να 

το πράξουν και να υποδέίξουν εγγράφως το σημείο σύνδεσης . Αν και μετά την ενημέρωση οι εν 

λόγω ιδιοκτήτες αμελήσουν, ο Δήμος θα τους αποστείλει προς τουτο ειδική πρόσκληση τάσσοντας 

συγκεκριμμένη προθεσμία. 

 Η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) είναι απαραίτητη για την 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ενταγμένης με κωδικό ΟΠΣ 

5003920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον  και  Αειφόρος  

Ανάπτυξη  2014-2020». 

 Η κατασκευή των διακλαδώσεων θα πραγματοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

παρούσα Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Θα χρησιμοποιηθούν 

αγωγοί  διαμέτρου DN125 η DN160 PVC Σειράς 41 για όλες τις διακλαδώσεις. Ρητά ορίζεται ότι σε 

κάθε σύνδεση της διακλάδωσης με τον αγωγό αποχέτευσης θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο 

αναμονής (σαμάρι), αποκλειομένης της σύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Με βάση τα  

στοιχεία προσδιορισμού της θέσης του φρεατίου ελέγχου (βάθος από το πεζοδρόμιο, απόσταση 

από το όριο του ακινήτου) καθώς και τα στοιχεία των αγωγών ακαθάρτων προσδιορίζονται τα 

χαρακτηριστικά των διακλαδώσεων . 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.24% 

  





 

 

Στον Ανάδοχο θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία τα κατασκευαστικά στοιχεία (as built) του 

κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και τα στοιχεία της θέσης του φρεατίου ελέγχου 

και εκείνος υποχρεούται να κατασκευάσει κάθε διακλάδωση με βάση τα στοιχεία  αυτά και στην 

συνέχεια να προσκομίσει στην  Υπηρεσία αναλυτικό Πίνακα, όπου φαίνονται με λεπτομέρεια   τα 

χαρακτηριστικά όλων των διακλαδώσεων. (μήκος, βάθος, κατά μήκος κλίση). 

           Στο κόστος του έργου έχει υπολογιστεί ειδικό ποσό απολογιστικών εργασιών προκειμένου 

να καλυφθούν μεταξύ άλλων και τα απαιτούμενα έξοδα για επίβλεψη των έργων από την αρμόδια 

αρχαιολογική υπηρεσία καθώς και το κόστος εφαρμογής  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες επί  κεντρικών οδικών 

αρτηριών του έργου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση αυτών και 

την έκδοση άδειας τομής, σε όλα τα σημεία όπου αυτές απαιτηθούν , από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και 

στο γενικό του όφελος.   

        Η Σύνδεση θα σφραγίζεται με ειδική τάπα στο φρεάτιο προσαρμογής μέχρι την ολοκλήρωση 

του συνόλου του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων οπότε θα πραγματοποιηθεί και η δοκιμαστική 

λειτουργία του δικτύου. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΔΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. 

  

Το συνολικό κόστος του έργου, βάσει του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό   

4.432.272,98 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.24%  και προβλέπεται να καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-

2020».  

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των :  Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006),  Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 

263/2008), Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),   Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147/08.08.2016) 

«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και N.4441/2016 ΦΕΚ Α' 227/07.12.16 , Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση 

της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.α. διατάξεις»  , Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 

52/2013) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014), Ν. 

 





4013/2011  (ΦΕΚ Α΄ 204/2011) και Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της  

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»],  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  καθώς και κάθε άλλης 

ισχύουσας διάταξης κατά το χρόνο εκτέλεσής του, και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού. 

Συντάχθηκε 

Κορωπί  25  - 02 -2019 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί    25  - 02 -2019 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 

         Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός          Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2019\ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019\ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ\ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2019.docx 

 

 
 
 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.24% 

  





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 4.432.272,98 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 4.432.272,98 ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ  : ΕΣΠΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση π ινακίδων εργοταξιακής  

1.1 ΜΗΝΕΣσήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 99  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση αμφιπλεύρων  

εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New   

1.2 ΜΗΝΕΣJersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108:100% 300  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί  

1.3 ΜΗΝΕΣεπ ισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108:100% 60  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις  

ορυγμάτων για την διευκόλυνση της  

1.4 ΜΗΝΕΣκυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301:100% 60  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β

Απ οξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 5

οδοστρωσίας σταθεροπ οιημένων με τσιμέντο  

1.5 Μ3εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΝ 1123Α:100% 5  ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 1

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41  

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,  

π λάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως  

2.1 Τεμ.4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 300  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.02.Ν6.

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 2

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41  

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,  

π λάτους οδού 6,50 έως 8,00μ , βάθους  

εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου  

2.2 Τεμ.π ροσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 2.050  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν8-Β

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 3

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41  

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,  

π λάτους οδού 8,00 έως 10,00μ , βάθους  

εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου  

2.3 Τεμ.π ροσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 1.347  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν10-

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 4

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41  

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,  

π λάτους οδού 10,00 έως 13,00μ , βάθους  

ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου  

2.4 Τεμ.π ροσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 350  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν13-

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 5

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41   

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,  

π λάτους οδού 13,00 έως 16,00μ , βάθους  

εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου  

2.5 Τεμ.π ροσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 50  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν16-

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης 6

ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, SDR 41   

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, διατομής του  

κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,οδου  

Αττικής , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του  

2.6 Τεμ.φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . ΥΔΡ 6711.1:100% 30  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03ΑΤΤ-

Απ ομείωση τιμής  αποχετευτικής σύνδεσης 7

ακινήτου παντός τύπου για εφαρμογή Φρεατίου  

ΛΥΣΗ 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη  

2.7 Τεμ.π εζοδρομίου) ΥΔΡ 6326:100% 20  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ16.11.1-Β

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής 8

ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση  

ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή  

π ίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς  

2.8 Τεμ.το υδρόμετρο) ΗΛΜ 4:100% 500  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ

Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους 9

επ ιπ λέον των 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01  

έως 6,00 m ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και  

2.9 Μ3φύσεως εδάφους, πλάτους οδού εως 8,00μ ΥΔΡ 6081.2:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ8

Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους 10

επ ιπ λέον των 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01  

έως 6,00 m ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και  

φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 8,00 εως  

2.10 Μ310,00μ ΥΔΡ 6081.2:100% 50  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ10

Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους 11

επ ιπ λέον των 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01  

έως 6,00 m ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και  

φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 10,00 εως  

2.11 Μ313,00μ ΥΔΡ 6081.2:100% 20  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ13

Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους 12

επ ιπ λέον των 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01  

έως 6,00 m ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και  

φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 13,00 εως  

2.12 Μ316,00μ ΥΔΡ 6081.2:100% 20  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ16

ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ 

Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από 1

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι'  

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως  

π λάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της  

3.1 ΜΜπ λήρους αποκατάστασης της τομής . ΥΔΡ 6711.1:100% 100  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.04-Β

Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από 2

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm,  δι'  

     ErgoWin





Σελίδα  3
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως  

π λάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της  

3.2 ΜΜπ λήρους αποκατάστασης της τομής ΥΔΡ 6711.1:100% 50  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.02-Β

Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από 3

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,  δι'  

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως  

π λάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της  

3.3 ΜΜπ λήρους αποκατάστασης της τομής ΥΔΡ 6711.1:100% 50  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.03-Β

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 4

επ ίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από  

σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός  

3.4 Τεμ.κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ ΥΔΡ 6327:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Β

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

                                                                                                 

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

                                                                                                 

                                                                                           





ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΦΦΟΟΟΡΡΡΕΕΕΑΑΑΣΣΣ   :::   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΚΚΚΡΡΡΩΩΩΠΠΠΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠ..  ::  44..443322..227722,,9988  ΕΕΥΥΡΡΩΩ 
ΠΗΓΗ   : ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο

  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 

792,00 1.1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 99 8,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β ΟΙΚ 6541 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 

 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 

1.500,00 1.2 Jersey, από σκληρό πλαστικό. 300 5,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Β ΗΛΜ 108 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 

600,00 1.3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 60 10,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β ΗΛΜ 108 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 

 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 

1.200,00 1.4 κυκλοφορίας των πεζών. 60 20,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β ΥΔΡ 6301 ΜΗΝΕΣ

 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 5 

 σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 

8,00 1.5 εκσκαφών 5 1,60 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α ΟΔΝ 1123Α Μ3

 ΣΥΝΟΛΟ (1) 4.100,00 4.100,00 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 1 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, 

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 

 οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του 

159.711,00 2.1 φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . 300 532,37 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.02.Ν6. ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 2 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, 

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 

 οδού 6,50 έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του 

1.312.000,00 2.2 φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . 2.050 640,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν8-Β ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 3 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, 

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 

 οδού 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του 

1.016.985,00 2.3 φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . 1.347 755,00 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν10- ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

Σε μεταφορά  2.488.696,00 4.100,00 ErgoWin





Σελίδα  2- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 4.100,00 2.488.696,00        

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 4 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος,  

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους  

 οδού 10,00 έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του  

322.000,00 2.4 φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . 350 920,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν13- ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 5 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος,  

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους  

 οδού 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του  

51.500,00 2.5 φρεατίου προσαρμογής λύση 1  . 50 1.030,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν16- ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

 Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου  με 6 

 σωλήνες PVC-U, SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος,  

 διατομής του κεντρικού αγωγού και φύσεως εδάφους,οδου  

 Αττικής , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου  

22.800,00 2.6 προσαρμογής λύση 1  . 30 760,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03ΑΤΤ- ΥΔΡ 6711.1 Τεμ.

 Απομείωση τιμής  αποχετευτικής σύνδεσης ακινήτου παντός 7 

 τύπου για εφαρμογή Φρεατίου ΛΥΣΗ 2 (χωρίς φρεάτιο στην  

-1.891,20 2.7 στάθμη πεζοδρομίου) 20 -94,56  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ16.11.1-Β ΥΔΡ 6326 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 8 

 DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του  

 φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή  

75.000,00 2.8 (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) 500 150,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους επιπλέον των 9 

 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως  

 πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού εως  

505,00 2.9 8,00μ 10 50,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ8 ΥΔΡ 6081.2 Μ3

 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους επιπλέον των 10 

 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως  

 πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 8,00  

3.156,00 2.10 εως 10,00μ 50 63,12  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ10 ΥΔΡ 6081.2 Μ3

 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους επιπλέον των 11 

 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως  

 πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 10,00  

1.641,20 2.11 εως 13,00μ 20 82,06  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ13 ΥΔΡ 6081.2 Μ3

 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ βάθους επιπλέον των 12 

 4,00μ για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως  

 πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού 13,00  

1.893,60 2.12 εως 16,00μ 20 94,68  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ16 ΥΔΡ 6081.2 Μ3

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 2.965.300,60 2.965.300,60  

 ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ 

Σε μεταφορά                          2.969.400,60 ErgoWin





Σελίδα  3- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 2.969.400,60        

 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 1 

 SDR 41, DN 200 mm  δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,  

 ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

 ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους  

11.933,00 3.1 αποκατάστασης της τομής . 100 119,33  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.04-Β ΥΔΡ 6711.1 ΜΜ

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 2 

 SDR 41, DN 125mm,  δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,  

 ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

 ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους  

5.697,00 3.2 αποκατάστασης της τομής 50 113,94  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.02-Β ΥΔΡ 6711.1 ΜΜ

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, 3 

 SDR 41, DN 160mm,  δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,  

 ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους,  

 ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους  

5.829,00 3.3 αποκατάστασης της τομής 50 116,58  ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.03-Β ΥΔΡ 6711.1 ΜΜ

 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 4 

 ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός  

12.500,00 3.4 κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ 10 1.250,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Β ΥΔΡ 6327 Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 35.959,00 35.959,00  

 Ενιαίο όφελος 3.005.359,60 x18,00% 540.964,73 

3.005.359,60 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 3.546.324,33 x15,00% 531.948,65 

3.546.324,33 Αθροισμα 

 Απολογιστικά 300.000,00 

4.078.272,98 Αθροισμα 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 54.000,00 

4.378.272,98 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 4.432.272,98 x24,00% 1.063.745,52 

4.432.272,98 Αθροισμα 

5.496.018,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                       

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                                                Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                                                         ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 4.432.272,98 ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ  : ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 

με έδρα τ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  οδός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ αριθμ_ _ _ 

Τ.Κ._ _ _ _ _  Τηλ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Προς:

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και 

των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του 

Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.





Α. ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ ΠΟΣ ΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣ ΗΣ

ΟΜΑΔΑ Εργασίες Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  1η

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ  2η

ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ  3η

 

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)





B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ
Εργασίες Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Προσφερόμενη 

έκπτωση (%)

4.100,00 1η  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

2.965.300,60 2η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ   

35.959,00 3η ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.005.359,6  

 Ενιαίο όφελος 3.005.359,60 x18,00% 540.964,73 

3.005.359,60              

      Μέση έκπτωση Εμ = 3.546.324,33-(ΣΔΕ=)____________________ / 3.546.324,33 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά ΣΔΕ=  

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά τη μελέτη ΣΣ=  
 

3.546.324,33 

 Ενιαία απ ρόβλεπτα 3.546.324,33 x15,00% 531.948,65 

3.546.324,33              

 Απολογιστικά 300.000,00 

4.078.272,98              

300.000,00 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. Απ ολογιστικών 54.000,00 

4.378.272,98              
(1-Εμ)Χ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _        /     /     

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Κατά τη 
προσφορά Π2= 

Σύνολο Δαπάνης του Εργου κατά τη μελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

4.432.272,98 

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

                                                                                                   

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        

                                                                  ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                  Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                  Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

           

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ                                                  ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Μsc

                                                                                                   

                                                                                           





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A Περιγραφή AT Αρθρο Αρθρο ΕΤΕΠ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση 
πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και                        
ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση 
αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων 
οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 1.2 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Β  

3 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 1.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β ΕΛΟΤ ΕΝ 12352

4 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για 
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών. 1.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β ΥΔΡ6301=100%

5 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων  οδοστρωσίας σταθεροποιη-
μένων με τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών 1.5  ΟΔΝ  ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α ΟΔΝ 1123Α:100%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

6

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 
οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 
4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής 
λύση 1  . 2.1

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.02.Ν6.5-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

7
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 
οδού 6,50 έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής 
έως 4,00μ μετά του φρεατίου 
προσαρμογής λύση 1  . 2.2

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.03Ν8-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο   
ακαθάρτων    2019
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ : 5.496.018,50  ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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8
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 
οδού 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 
έως 4,00μ μετά του φρεατίου 
προσαρμογής λύση 1  . 2.3

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.03Ν10-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

9

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 
οδού 10,00 έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής 
έως 4,00μ μετά του φρεατίου 
προσαρμογής λύση 1  . 2.4

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.03Ν13-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

10
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, πλάτους 
οδού 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 
έως 4,00μ μετά του φρεατίου 
προσαρμογής λύση 1  . 2.5

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.03Ν16-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

11

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου  με σωλήνες PVC-U, 
SDR 41  ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος, διατομής του κεντρικού 
αγωγού και φύσεως εδάφους, οδου 
Αττικής , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά 
του φρεατίου προσαρμογής λύση 1  2.6

ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.10.03ΑΤΤ-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-08-03                           
ΕΤΕΠ 0801-03-02 ΕΛΟΤ EN 
13286-2 ΕΛΟΤ ΕΝ 124                              
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1,ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 δακτύλιοι 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1   EN1852-1

12 Απομείωση τιμής  αποχετευτικής 
σύνδεσης ακινήτου παντός τύπου για 
εφαρμογή Φρεατίου ΛΥΣΗ 2 (χωρίς 
φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) 2.7

ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ16.11.1-
Β  

13 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 
παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με 
την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του 
φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα 
με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 
υδρόμετρο) 2.8 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 

14 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ 
βάθους επιπλέον των 4,00μ για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως 
πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
πλάτους οδού εως 8,00μ 2.9

ΥΔΡ ΚΠΤ-
3.10.02ΝΑ8  

15 Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ 
βάθους επιπλέον των 4,00μ για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως 
πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
πλάτους οδού 8,00 εως 10,00μ 2.10

ΥΔΡ ΚΠΤ-
3.10.02ΝΑ10  
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16
Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ 
βάθους επιπλέον των 4,00μ για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως 
πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
πλάτους οδού 10,00 εως 13,00μ 2.11

ΥΔΡ ΚΠΤ-
3.10.02ΝΑ13  

17
Προσαύξηση τιμής σύνδεσης μέχρι 1,00μ 
βάθους επιπλέον των 4,00μ για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ανεξαρτήτως 
πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
πλάτους οδού 13,00 εως 16,00μ 2.12

ΥΔΡ ΚΠΤ-
3.10.02ΝΑ16  

ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΦΡΕΑΤΙΑ

18
Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 
mm  δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 
ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και 
φύσεως εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους 
εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους 
αποκατάστασης της τομής . 3.1

ΥΔΡ ΚΠΤ-
ΝΑ12.10.04-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-02-02                        
"ΕΤΕΠ 08-0103-02 

19 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
125mm,  δι' εκσκαφής και τομής του 
εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, 
μετά της πλήρους αποκατάστασης της 
τομής 3.2

ΥΔΡ ΚΠΤ-
ΝΑ12.10.02-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-02-02                        
"ΕΤΕΠ 08-0103-02 

20 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160mm,  δι' εκσκαφής και τομής του 
εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 
ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, 
μετά της πλήρους αποκατάστασης της 
τομής 3.3

ΥΔΡ ΚΠΤ-
ΝΑ12.10.03-Β

ΕΤΕΠ 08-01-03-01                     
ΕΤΕΠ 08-06-02-02                        
"ΕΤΕΠ 08-0103-02 18

21 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 
1,20 Μ 3.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Β

ΕΛΟΤ ΕΝ 1917                                  
ΕΛΟΤ ΕΝ 124

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ 25/02/2019

ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                                    
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc

O AN/THΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ

ΚΟΡΩΠΙ 25/02/2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων  2019 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.24% 





Σελί δα  1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 4.432.272,98 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ. : 4.432.272,98 ΕΥΡΩ

ΠΗΓΗ   : ΕΣΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα

και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή

λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας

τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις

ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες

μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα

άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010)

και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς

οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο

αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή

οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
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εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

  (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

  (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 

τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 

ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις 

στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή 

τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη 

των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται:

 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
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 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

 (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

 -(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές 

 -(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 

την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 

μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών 

και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 

εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 

λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 

με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 

δημοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 

του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 

εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 

δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
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1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 

(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

 -(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

 -(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 

δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 

εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 

και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

  (1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

  (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

  (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

  (4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
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αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

  (5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

  (6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 

και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

  (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

  (8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  (9) Για φόρους.

  (10) Για εγγυητικές.

  (11) Ασφάλισης του έργου.

  (12) Προσυμβατικού σταδίου.

  (13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

  (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά 

την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 

απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 

καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

  (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

Περιβαλλοντικών Όρων)

  (2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 

και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 

θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 

προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

  (3) Νομικής υποστήριξης 

  (4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση

  (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων

  (6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 

  (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

  (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

  (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

  (10)Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου.

 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 

δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με 

το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 

PVC κ.λπ.

 Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 

σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με 
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βάση το λόγο:

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

 Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

 Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 

σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

     DN / 12

     όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

 Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

     ΒN / 240 

     όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 

περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση 

τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 

μονάδας σε ευρώ #/m3.km

Σε αστικές περιοχές    

 - απόσταση < 5 km  0.28    

 - απόσταση >= 5 km   0,21    

Εκτός πόλεως  

 *-οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km  0,20  

 - απόσταση >= 5 km   0,19  

 *-οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km  0,25  

 - απόσταση >= 5 km   0,21  

 *-εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km  0,22  

 - απόσταση >= 3 km   0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 

χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*](.Μ) των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 

τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 

και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 

αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην 

τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με (.Μ)[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
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καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού 

έργου).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β1.1Αρθρο1

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή 

αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, 

κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με 

κίτρινο πλαίσιο

- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 

πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους

- η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ € 8,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Β1.2Αρθρο2

 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

Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β1.3Αρθρο3

 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

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ : Δέκα € 10,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β1.4Αρθρο4

 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)

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 αντιολισθηρό 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

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 

ενός τετραγωνικού μέτρου.

Μονάδα μέτρησης : Μήνες
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6301: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι € 20,00
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α1.5Αρθρο5

 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση 

ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, 

φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 

ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την 

κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η 

ανακύκλωση τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1123Α: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Εξήντα λεπτά € 1,60
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.02.Ν6.2.1Αρθρο6
              

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
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        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
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Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 
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υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
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των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
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έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος  

        κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 
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της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος  

        κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 

με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

        τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

        Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

        Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος  

        κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 

με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

        τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

        Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

        Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

        Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος  

        κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 

με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

        τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

        Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

        Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

        Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με σωλήνες PVC-U, 

SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

πλάτους οδού έως 6,50μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και 

της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 

προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως  πλάτους οδού έως 6,50μ, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή 

εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε 

υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του 

αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη 

δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος χώρου, η φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

               α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου 

και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε   

        απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

        Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος  

        κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 

χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 

με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

        τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

        Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

        Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

        Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 

διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα         χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.
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        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
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αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
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       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 

κάτω από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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%). 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

        χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

        (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

        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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε 

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 

ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή 

εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή 

με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως..

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  

εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος 

και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών 

και του  πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να 

είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα 

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

ιδιαίτερα.

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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

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 ιδεατόκύλινδρο με άξονα τον 

άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

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, 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

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.

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

το ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου από 

άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή 

την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και 

της σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου 

του έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

διπλής ασφαλτικής στρώσης

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm και συνολικού 
πάχους τουλαχιστον ίσου με το προϋπάρχον 

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.





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
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αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
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γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
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στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 
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Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
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Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
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συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
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γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 
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θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
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διέλευσης υπογείων δικτύων"
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επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).
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όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
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στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
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διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
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όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
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Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"
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αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ΝΥΔΡ 16.11 Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ΝΥΔΡ 16.11 Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ΝΥΔΡ 16.11 Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ΝΥΔΡ 16.11 Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:  

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

ΝΥΔΡ 16.11 Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.

Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 





Σελί δα  14- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 
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προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.
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φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
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μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.
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φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
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προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 
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σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:
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προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
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γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
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-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
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C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.
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μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
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γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
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προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

160mm

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 

πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 

πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 

πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα 

κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, 

το οποίο θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον 

αναγκαίο αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 

προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

οποιαδήποτε απόσταση,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 

κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , 

η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από 

PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως 

DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 

σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 

σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 

τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

-  Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 

τυχόν απαιτούμενεςαντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον 

εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή του φρεατίου.

-   Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 

άμμο προέλευσης λατομείου      και στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 η 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 

160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 

πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 





Σελί δα  15- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες 

με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm

και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12 Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό, 

καμπύλη πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) είτε σε 

αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 315) 

Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού με 

χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 

mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα 

με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, 

το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και 

τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του 

κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN125 η  DN160  με  τον κεντρικό αγωγό 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού έως 6,50 m, 

μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Πεντακόσια τριάντα δύο και Τριάντα επτά λεπτά € 532,37
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν8-Β2.2Αρθρο7
              

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 6,50 





Σελί δα  16- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 
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τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
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περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
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Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
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υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
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ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
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κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
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υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
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και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
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και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
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και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
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και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
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και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
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λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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
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απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
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έως 8,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 

και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης 

ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα 
με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m





Σελί δα  17- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
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του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
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για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
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για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
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του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
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γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
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γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:





Σελί δα  18- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου  Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
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 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
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αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.
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από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
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συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.
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Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
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από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
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Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
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υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
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συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
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Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
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σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

                         1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων 
πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά 
                            μέσα, αποκλειόμενης της περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η 
φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
                        2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm





Σελί δα  19- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 
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, 

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 

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 

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.

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.

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
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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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

                  γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου  κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να  
                      εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                     πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 





Σελί δα  20- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
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ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

· Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

· Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 
μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
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ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 
ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη

εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1.Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3.Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση ,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

· Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 
μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

· Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
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προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

· Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

· Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με 
άμμο προέλευσηςλατομείου  , και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
λατομείου σύμφωνα   με   τιςτυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   ΕΤΕΠ   
08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών  
Έργων: 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 
125 ή DN160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 η DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

 γ.   Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )





Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας 

χώρου, ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας 

χώρου, ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 6,50 έως 8,00 m,  μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας 

χώρου, ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Εξακόσια σαράντα € 640,00
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Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 
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ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
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σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 
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έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
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έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 
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κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
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του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 
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ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 
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ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
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έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος 
εκσκαφής εως 4,00μ.

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος 
εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος 
εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου . 

   Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός κατοικημένης 
περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε 
οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 
συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, 
ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος 
εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.





Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
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Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
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μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη  
σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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.
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κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 
με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 
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με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν 
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οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
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στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
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αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 
με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
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υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
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ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
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οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
"Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 
με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 





Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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.
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για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.
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Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων 
από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο  και 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες (οι 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων 
από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο  και 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες (οι 

πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων 
από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο  και 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες (οι 

πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό 
ΤιμολόγιοΥδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων 
από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο  και 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες (οι 

πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την 
κατασκευή του ρείθρου από άοπλο  σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
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τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
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κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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σταλίας του αυτοκινήτου.
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2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
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κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
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κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.
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κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
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ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
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ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

τόπου και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή την κατασκευή 
χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των υλικών. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται:

 1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την 

αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή 
οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και 
ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών 
επ αυτοκινήτου, η σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 

τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις τυποποιημένες 
διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του έργου, 
όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, προκατασκευασμένων 
κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των κρασπεδορείθρων, μετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :





Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
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αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
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ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
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της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα                

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)

 γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή 

ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 

να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
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λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να               

                     εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια 
της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την 
χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι  
                    πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).
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θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
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διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
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περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
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και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:





Σελί δα  27- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
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συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.
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 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 
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από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
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φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

                  Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του  

φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του                 μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
, όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.
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προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 
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σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
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1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

                  Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του  

φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του                 μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
, όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
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υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
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αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
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υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.
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από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

                  Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του  

φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του                 μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
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τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
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διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο

με άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές  διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

                  Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του  

φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του                 μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
, όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο

με άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές  διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

                  Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του  

φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του                 μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

 3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
, όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο

με άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές  διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 





Σελί δα  28- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται 

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται 
με σκυρόδεμα C10/12.

αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο  12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών 

Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 125 ή DN160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

                  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο  στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 

200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και  
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες.

ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

 ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται 
με σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 





Σελί δα  29- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

          

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια πενήντα πέντε € 755,00
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Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

       

Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .

Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης  εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος 
και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, 
λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
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Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 
ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και 
τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, εντός 
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λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των 
απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς 
λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
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α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου με σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 10,00 

έως 13,00μ , βάθους εκσκαφής έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 

1 και της πλήρους αποκαταστάσεως της τομής σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ, στον κεντρικό αγωγό 

αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου .
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λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η 
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εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
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των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
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ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
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Σελί δα  30- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
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και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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.

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
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ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
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              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
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κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
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όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
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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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

    

          β)Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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

              Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα 
             έως 3,00 m, σε    κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
             ισοδυνάμων) ή / και   περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και 
χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  
             στάθμη ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
              Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.





Σελί δα  31- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτωΠρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα 
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 

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.

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 

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 

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 

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.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.
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εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
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υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα 
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και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.
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Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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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εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
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Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 

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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 

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 
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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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εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
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περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
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Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το 
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στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί     αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

               Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την   αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
              προκειμένου να   επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

 η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.

ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, 

τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής 
διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
             Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για 
την κατασκευή υπογείου δικτύου, 
             στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
            υφής, χρωματισμού και  διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής 
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
             ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
                       α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακώνκλπ) να εναρμονίζονται πλήρως 
προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την 
επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 





Σελί δα  33- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
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όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
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το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
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προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
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στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 
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περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
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αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία 

απαραίτητη για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία 

απαραίτητη για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία 

απαραίτητη για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή 
του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή. 

2.Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

από  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος 
πάσης φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων 
εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία 

απαραίτητη για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή 
του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου 
έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και 





Σελί δα  34- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
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ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.
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Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
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(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).
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ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.
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προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
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 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).
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σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
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Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
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                πάχος του  τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
           Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

            Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
                πάχος του  τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
           Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

            Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
                πάχος του  τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
           Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο         

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

            Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
                πάχος του  τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
           Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο         
           (μούφα).

επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του 
σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά 
που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο για την έντεχνο 
κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 H εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή 
DN 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401
−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

            Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
                πάχος του  τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
           Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο         
           (μούφα).
           Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:





Σελί δα  35- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες           α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.
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διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
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κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
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ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
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σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
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σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 
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και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 
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κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 
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πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

          
     

          α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 
τούτο κόλλας).
          β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 

των σωλήνων.

          γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12
Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική 

DN 125 ή DN 160mm κλπ )

   ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος, πλάτους οδού από 10,00 έως 13,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής 

και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, 

πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων 

συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της  αποκαταστάσεως της  τομής, πλήρως 

περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

          
     

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Εννιακόσια είκοσι € 920,00
 





Σελί δα  36- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03Ν16-2.5Αρθρο10

              
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
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του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
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(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
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τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
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(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
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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.

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

 β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, πλάτους οδού από 13,00 έως 16,00μ , βάθους εκσκαφής 

έως 4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της 

τομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον 

κεντρικό αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

        Για την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 
διακλάδωσης) ακινήτου σε αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' 
εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους οδού από 8,00 έως 10,00μ, 
εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε 
έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό 
(τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και 
του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και 
έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, 
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η 
ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητος 
χώρου, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με  τη  φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, τη  σταλία  του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών  στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή 
ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά 
(με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος 
στις απαιτούμενες  διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες)και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

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

 β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
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έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
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μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
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συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
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3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
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του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
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χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
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λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
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περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
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παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
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κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
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όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
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4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
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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 
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παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
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φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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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.
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του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
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Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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
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για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 
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4,00 m
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03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
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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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς η εργασία αυτή να πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 
φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
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

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 





Σελί δα  38- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
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                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος

με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

 Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
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περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 

προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm





Σελί δα  39- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

             Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η              Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
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            εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του οδοστρώματος με  χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
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             Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
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             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
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σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
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συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
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σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
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             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

             Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
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συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
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Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

             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

             ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α.Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 





Σελί δα  40- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
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προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
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β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
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στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
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προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.
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φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
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στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
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             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  
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προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 
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            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

β.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ) Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

             Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 30χ30 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα  σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή 

του ακινήτου που υποδεικνύεται από 
            την επίβλεψη,  πλήρως περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου
            Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη 
στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση , όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την 
κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων 
φρεατίων, των καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς 
απομονωμένων, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα 
, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και 
γενικά οι κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά 
είναι απαραίτητο για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της 
εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για  

φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο 

μήκος σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 

διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 





Σελί δα  41- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 
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τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12. Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη 

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12. Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη 

πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12. Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη 

πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 

εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

 Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδομε 

άμμο προέλευσης λατομείου  ,και   στην  συνέχεια με θραυστό υλικό 

λατομείου σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   της μελέτης   και  την   

ΕΤΕΠ   08-01-03- 02 . Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης.

Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

             ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

                  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 ή DN 
160mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm . 

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου 

DN 200mm

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 
200mm και όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

ιε) Σχετ Ν12.12. Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη 

πλαστική DN 125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-





Σελί δα  42- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς  

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς  

λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

700/125 ή 200- 700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP)  για  την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >
DN 315) Στην τιμή    μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο   τοίχωμα του αγωγού 

με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου 
(133 mm για παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του 
σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη 
σύσφιξη, το ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του 
κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο 
του κοχλία μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με 
σκυρόδεμα C10/12.

             Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) 

ακινήτου στον κεντρικό  αγωγό ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους έως 4,00μ βάθους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, πλάτους οδού από 13,00 έως 

16,00 m, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου εντός κατοικημένης περιοχής, 

κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε 

κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, 

ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς  

λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Χίλια τριάντα € 1.030,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03ΑΤΤ-2.6Αρθρο11

              
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 
Αττικής πόλης Κορωπίου,  κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 
Αττικής πόλης Κορωπίου,  κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 
Αττικής πόλης Κορωπίου,  κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 
Αττικής πόλης Κορωπίου,  κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων 
μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται 
με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι 

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 

σωλήνες PVC-U, SDR 41 δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους 

ορύγματος και φύσεως εδάφους, οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, βάθους εκσκαφής έως 

4,00μ μετά του φρεατίου προσαρμογής ΛΥΣΗ 1 και της πλήρους αποκαταστάσεως  της τομής 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΣΥ,  στον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης  ανεξαρτήτως διαμέτρου .
Για  την πλήρη κατασκευή νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου σε 
αγωγό του δικτύου αποχέτευσης ανεξαρτήτως διαμέτρου δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους,οδού 
Αττικής πόλης Κορωπίου,  κατασκευαζόμενης εν ξηρώ ή εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο ή  πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό (τσιμεντόπλακες, λιθόπλακες , 
μάρμαρο κ.λ.π.), ανεξαρτήτως των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων 
μεταξύ τους, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία . Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται 
με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι 
μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.

       
Κατασκευή πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου με 
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Σελί δα  43- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
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ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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.
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αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
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διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
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αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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.
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περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
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αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
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στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
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       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
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ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
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3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
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       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

        β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

        β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

        β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
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έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
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       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

        β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού  εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 
χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με  υπόγεια νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-
03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα 
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά  τη διάρκεια  της  εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των 
παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του  πυθμένα 
του ορύγματος στις απαιτούμενες  διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση 
τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα 
μέσα εκσκαφής, καθώς και τα  τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) και η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης 

φύσεως στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται 
ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 





Σελί δα  44- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την
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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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου
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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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
                  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ ) Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

ζ)Το άρθρο 4.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση 

αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.

δ ) Το σχετικό άρθρο 3.13 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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.

                   ε)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
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.
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Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 
για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 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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απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα 
συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.

η) Το σχετικό άρθρο Ν 4.05 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο 
Υδραυλικών Έργων: (Β-51,Β-29.2.1)

Καθαίρεση κρασπεδορείθρων και πλήρης επαναφορά αυτών
Για  την καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα  
κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, 
εκτελούμενες (οι πιο πάνω εργασίες) με μηχανικά μέσα, ή χειρονακτικώς. Για την 
επαναφορά των κρασπεδορείθρων, η οποία γίνεται με την κατασκευή του ρείθρου 
από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί τόπου και την τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων ή την κατασκευή χυτών κρασπέδων, με την προμήθεια των 
υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η δαπάνη για την καθαίρεση, την αποσύνθεση και την αποξήλωση των 
υπαρχόντων κρασπεδορείθρων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες με μηχανικά μέσα, αποκλειόμενης της 
περίπτωσης χρησιμοποίησης εκρηκτικών υλών. Η φόρτωση αυτών επ αυτοκινήτου, η 
σταλία αυτού και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 

2. Η δαπάνη για την επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή:
i. Η δαπάνη κατασκευής του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 χυτού επί 
τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων.
ii. Η δαπάνη τοποθέτησης προκατασκευασμένων κρασπέδων ή χυτών 
κρασπέδων κατασκευαζόμενων επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις 
τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
iii. Η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου, όλων των απαιτουμένων υλικών (όπως σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κρασπέδων κ.λ.π.), για την πλήρη επαναφορά των 
κρασπεδορείθρων, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου.

θ) Το άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 
λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το 
προϋπάρχον, τουλάχιστον 20 εκ.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
4.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση 
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
5.   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

             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.

ι) Το σχετικό άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με 
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου 
σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με 
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων μαρμάρου κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι 





Σελί δα  46- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
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τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:
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χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
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ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει 
χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες 
που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται 
με πλήρεις).

ια) Το άρθρο 5.05.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά  (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε  
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ιβ) Το άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου 

του έργου.

 β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο 

όρυγμα.

                     γ.    Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της 
στρώσης  εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

ιγ)Το σχετικό άρθρο 16.11 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
ΝΥΔΡ 16.11Φρεάτιο διακλάδωσης, προσαρμογής, ελέγχου και συντήρησης συνδέσεων.

Κατασκευή συστήματος φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου συνδέσεως διαστάσεων 
30χ30 σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 1, σε θέση παρά τη 

ρυμοτομική   γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως 
περαιωμένου ή τοποθέτηση προκατασκευασμένου.
Το σύστημα θα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου 

και ένα στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου ως εξής:

1. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου 30χ30θα είναι από άοπλο σκυρόδεμα 
C12/15. Θα φέρει κάλυμμα φρεατίου από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
230x230mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124διαστ. 25Χ25 εκ. σύμφωνα με την 
συνημμένη τυπική διατομή.

2. Το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 θα κατασκευάζεται 
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα 
συνδέεται ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο 
αριθμό μονοκλινών συστολών.

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα από P.V.C. σειράς 41 





Σελί δα  47- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
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διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.
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τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
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μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
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Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εκσκαφή του  συστήματος φρεατίου σε έδαφος πάσης 
φύσεως  μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των προιόντων εκσκαφής σε 
οποιαδήποτε απόσταση
,όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 
ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U".

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 χιλ. ο οποίος στο κάτω του μέρος θα 
προσαρμοσθεί στο άνω άνοιγμα του φρεατίου αεροστεγώς , στο δε επάνω του 
μέρος θα φέρει βιδωτό πλαστικό πώμα.
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ολοκλήρωση αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση υλικών για την κατασκευή του ή των προκατασκευασμένων φρεατίων, των 
καλυμμάτων τους και του πλαισίου έδρασης αυτών αεροστεγώς απομονωμένων, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα , η προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα P.V.C., σειράς 41, DN 200 και γενικά οι κάθε 
φύσεως εργασίες και υλικά που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητο 
για την έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής 
διακλάδωσης του ακινήτου.

2α.Εναλλακτικά μετά από σχετική εντολή της διευθύνουσας Υπηρεσίας , αντί για 
φρεάτιο στην στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου,30χ30 χρησιμοποιείται φρεάτιο 
προκατασκευασμένο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων 
από PP κατά ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου 
έως DN160 mm με ειδικό τεμάχιο κατάλληλης διατομής όπως στο τυπικό σχέδιο 
διακλάδωσης, τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στην τιμή μονάδας του ταμπουρέτου περιλαμβάνονται:

-   Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη φρεατίων με το ανάλογο μήκος 
σωλήνα ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή 
τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη).

- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις με μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι 
τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για 
τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - 
αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.

- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους 
εισερχόμενους και εξερχόμενους αγωγούς,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του φρεατίου.

                      -     Η σταδιακή   επανεπίχωση  του    ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με άμμο 
προέλευσης λατομείου , και  στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου 

σύμφωνα   με   τις τυπικές διατομές   τηςμελέτης  και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02.  Αρχικά θα 

επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο 
σωλήνας  ανύψωσης.
                          Στην περίπτωση αυτή για το φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια   ( ιγ.1 ) και( ιγ3).

ιδ) Το άρθρο 12.10.02 και 12.10.03  από το  Περιγραφικό  Τιμολόγιο  Υδραυλικών 
Έργων: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
SDR 41, DN 125 ή DN 160mm
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων DN 125 ή DN 160 mm με σωλήνες από μη 
πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
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εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε κατασκευαστικής 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε κατασκευαστικής 

δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, ανεξαρτήτως 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε κατασκευαστικής 

δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, ανεξαρτήτως 

των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε κατασκευαστικής 

δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, ανεξαρτήτως 

των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης 

προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς 
και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
.Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN 200mm 

12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm. 
Τοποθετούνται όταν ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης είναι διαμέτρου> DN 200mm και 
όταν συνδέονται άνω της 1 κατοικίες

 ιε) Σχετ Ν12.12

Ειδικά τεμάχια PVC-U σειράς 41 κάθε είδους ( Πώμα αρσενικό , καμπύλη πλαστική DN 
125 ή DN 160mm κλπ )

ιστ) Σαμάρι μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτό) κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου 200-
700/125 ή 200-700/160 mm τυποποιημένο από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) για την 
σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο , σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς 
σωλήνες PVC-U της σειράς 41 (ανάλογα με την διατομή του κεντρικού αγωγού <=DN 315) 
είτε σε αγωγούς από σωλήνες δομημένου τοιχώματος (για διατομή κεντρικού αγωγού >DN 
315) Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων (ποτηροτρύπανο), κατάλληλης διαμέτρου (133 mm για 
παροχή Φ125 - 168 mm για παροχή Φ160) , η αφαίρεση του τμήματος του σωλήνα με 
προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας, η προετοιμασία του αγωγού για τη σύσφιξη, το 
ξέσφιγμα τελείως του κοχλία, η εφαρμογή λιπαντικού στο σπείρωμα του κοχλία και τον 
ελαστικό δακτύλιο, η τοποθέτηση του σαμαριού στην οπή και τέλος σφίξιμο του κοχλία 
μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη στροφή του σπειρώματος.

            Στην συνέχεια η θέση σύνδεσης του αγωγού DN160 με τον κεντρικό αγωγό εγκιβωτίζεται με     
σκυρόδεμα C10/12.

Για πλήρη κατασκευή (τεμ.) νέας αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής 

διακλάδωσης) ακινήτου στον κεντρικό αγωγό οδού Αττικής πόλης Κορωπίου, 

ανεξαρτήτως διαμέτρου, δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους έως 4,00μ βάθους, 

ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος, μετά του φρεατίου προσαρμογής και ελέγχου 

εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενης όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο, 

πεζόδρομο από οποιοδήποτε υλικό κ.λ.π., οποιασδήποτε κατασκευαστικής 

δυσχέρειας λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και στενότητας χώρου, ανεξαρτήτως 

των ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ 

τους, μετά της αποκαταστάσεως της τομής, πλήρως περαιωμένης και έτοιμης 

προς λειτουργία (ΦΡΕΑΤΙΟ ΛΥΣΗ1)





Σελί δα  49- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Επτακόσια εξήντα € 760,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ16.11.1-Β2.7Αρθρο12

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα  Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο αριθμό μονοκλινών 

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο αριθμό μονοκλινών 

συστολών.  

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο αριθμό μονοκλινών 

συστολών.  

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο αριθμό μονοκλινών 

συστολών.  

 Απομείωση τιμής πλήρους αποχετευτικής σύνδεσης (εξωτερικής διακλάδωσης) όπως στα 

άρθρα 12.10.03.Ν6.5, 12.10.03.Ν8, 12.10.03.Ν10, 12.10.03.Ν13 και 12.10.03.Ν16, όταν δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή συστήματος φρεατίου διακλάδωσης σύμφωνα με την λύση 1 και 

εφαρμόζεται  η λύση 2 (χωρίς φρεάτιο στην στάθμη πεζοδρομίου) σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, λύση 2 σε θέση παρά την ρυμοτομική γραμμή του 

ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρως περαιωμένου. Το σύστημα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο, στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου με 

ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131, το οποίο θα συνδέεται 

ανάντη και κατάντη με τη σωλήνωση της συνδέσεως με τον αναγκαίο αριθμό μονοκλινών 

συστολών.  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6326: 100,00%

Ευρώ : Μείον Ενενήντα τέσσερα και Πενήντα έξι λεπτά € -94,56
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ2.8Αρθρο13
  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή   Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

και ελάχιστου βάθους 0,60μ σε οποιοδήποτε είδος εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες ή βραχώδες), 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

και ελάχιστου βάθους 0,60μ σε οποιοδήποτε είδος εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες ή βραχώδες), 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 

σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

και ελάχιστου βάθους 0,60μ σε οποιοδήποτε είδος εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες ή βραχώδες), 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 

σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα 

εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή με 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

και ελάχιστου βάθους 0,60μ σε οποιοδήποτε είδος εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες ή βραχώδες), 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 

σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα 

εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή με 

υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των μηχανημάτων και η 

  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 

υδρόμετρο). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, με μήκος παροχής έως 8μ (οριζόντια προβολή 

απόστασης υδρομέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραμμένου φρεατίου και του πεζοδρομίου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση του νέου 

φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του μεταλλικού καλύμματος του φρεατίου 

θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου  αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, 

επίσης η επίχωση μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.

Β. Η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.

Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόμενα που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του 

Έργου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές 

ελέγχου περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). 

Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομέτρου, αλλά περιλαμβάνεται 

η σύνδεση του (είτε του υφιστάμενου είτε νέου που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία).

Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

ελάχιστου βάθους 0,60μ, την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 

πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονομαστική 

πίεση και διάμετρο αγωγού και την αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία τομής του ασφαλτικού ή του πεζοδρομίου-νησίδα 

με αρμοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγματος κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού 

και ελάχιστου βάθους 0,60μ σε οποιοδήποτε είδος εδάφους (γαιώδες-ημιβραχώδες ή βραχώδες), 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από 

σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα 

εκτελείται με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή με 

υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των μηχανημάτων και η 

δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 





Σελί δα  50- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού.

Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού.

Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 

πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του κρασπεδόρειθρου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως περιγράφεται ανωτέρω 

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού.

Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 

πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του κρασπεδόρειθρου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως περιγράφεται ανωτέρω 

αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου.

υποστηριζόμενους/ αντιστηριζόμενους ή μη, συναντωμένου αγωγού μέσα στο σκάμμα σε οποιαδήποτε 

διεύθυνση. 

Ε. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης κατά 

μήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 

100REV) ονομ. διαμέτρου 20mm, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης, που απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.

Ήτοι περιλαμβάνονται αναλυτικά :

Ε1. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, 

καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιμή περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 

σέλα παροχής για σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο διανομής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 

συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε με χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε 

συνδέσεις) είτε με άλλο μηχανικό τρόπο, και επίσης η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ε3. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι 

κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

Ε4. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης 

του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης του πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου, σε στρώση πάχους 0,30μ ήτοι:

· Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ)

· Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

· Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.

· Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από 

άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Ε.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

· Πλήρωση του χάνδακος μέχρι το κατώτατο τμήμα οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 

στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο 

των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-150.

· Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την Π.Τ.Π Ο-155.

· Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται.

· Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

· Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη 

μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον 

τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού.

Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 

πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του κρασπεδόρειθρου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως περιγράφεται ανωτέρω 

αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00
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Σελί δα  51- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στα άρθρα 12.10.03Ν6.5, 12.10.03Ν8  για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και 

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στα άρθρα 12.10.03Ν6.5, 12.10.03Ν8  για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και 

ανά 1,00µ επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m Για πλάτος οδού έως 8,00µ. 

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στα άρθρα 12.10.03Ν6.5, 12.10.03Ν8  για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και 

ανά 1,00µ επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m Για πλάτος οδού έως 8,00µ. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.2: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα και Πενήντα λεπτά € 50,50
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ102.10Αρθρο15

Τ ιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τ ιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τ ιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν10, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

Τ ιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν10, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m .Για πλάτος οδού 8,00 εως 10,00µ

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.2: 100,00%

Ευρώ : Εξήντα τρία και Δώδεκα λεπτά € 63,12
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ132.11Αρθρο16
          

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

     

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν13, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

     

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν13, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

     

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν13, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m .Για πλάτος οδού 10,00 εως 13,00µ

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.2: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα δύο και Εξι λεπτά € 82,06
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02ΝΑ162.12Αρθρο17

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν16, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν16, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m .Για πλάτος οδού 13,00 εως 16,00µ

Τιµή προσαύξησης της πλήρους κατασκευασµένης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης  όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 12.10.03Ν16, για βάθος εκσκαφής µέχρι 1,00µ επιπλέον των 4,00µ και ανά 1,00µ 

επιπλέον βάθους από 4,01 έως 6,00 m .Για πλάτος οδού 13,00 εως 16,00µ

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.2: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα τέσσερα και Εξήντα οκτώ λεπτά € 94,68
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.04-Β3.1Αρθρο18

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι'  Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 
τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της κατασκευής της 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 
τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της κατασκευής της 
εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του ορύγματος με 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 
τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της κατασκευής της 
εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του ορύγματος με 
θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του ασφαλτικού τάπητα, 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 
τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της κατασκευής της 
εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του ορύγματος με 
θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του ασφαλτικού τάπητα, 
εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με 

 Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  δι' 

εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως εδάφους, 

ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της τομής .

Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,   διατομής DN 200 mm, δι' εκσκαφής και τομής του 

εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή εν 
ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των ειδικών 
τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της κατασκευής της 
εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του ορύγματος με 
θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του ασφαλτικού τάπητα, 
εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη κατασκευή πρέπει να γίνεται με 
τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο χρόνος επεμβάσεως να είναι 
μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής εως 4,00μ.





Σελί δα  52- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
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υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
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αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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            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.
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       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
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εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
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δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
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       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
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την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες

Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
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στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     
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(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
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απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
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Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ, η φόρτωση των προϊόντων 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
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(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
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στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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. 
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
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στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
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στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
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Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
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τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.04 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
200 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 





Σελί δα  54- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
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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 
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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. 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 

ι) Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 





Σελί δα  55- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 200 mm, όπως 

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 200 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 200 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 200 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

       Μονάδα μέτρησης  μέτρο μήκους

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δέκα εννέα και Τριάντα τρία λεπτά € 119,33
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.02-Β3.2Αρθρο19

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm,                Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  
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χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 

               Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125mm, 

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής  

        Για την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 125mm, δι' εκσκαφής και τομής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.

    Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ , η φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται          παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 





Σελί δα  56- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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.

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
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εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
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Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
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αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
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την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
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περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
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αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
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περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
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       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
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περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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. 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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. 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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. 
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Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
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ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
125 mm 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
125 mm 

     

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
125 mm 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
 Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως .
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
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Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 





Σελί δα  57- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ακαμψίας SN.
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ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
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που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
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που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
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ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.
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συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
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συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
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κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου 
κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

     θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
      Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
      οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.





Σελί δα  58- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
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εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

Μονάδα μέτρησης :  μέτρο μήκους

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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. 
ι)  Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 125 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

Μονάδα μέτρησης :  μέτρο μήκους

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δέκα τρία και Ενενήντα τέσσερα λεπτά € 113,94
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-ΝΑ12.10.03-Β3.3Αρθρο20

           Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,             Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,  

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

           Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,  

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

           Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,  

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής

           Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm,  

δι' εκσκαφής και τομής του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους ορύγματος και φύσεως 

εδάφους, ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής <4,00μ, μετά της πλήρους αποκατάστασης της 

τομής
Για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διατομής DN 160mm, δι' εκσκαφής και τομής 





Σελί δα  59- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
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ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .
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στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
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κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
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χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
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εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
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Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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.
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       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
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συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
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εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
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εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
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οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
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αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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.
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με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
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Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 

του εδάφους, ανεξαρτήτως πλάτους, εντός κατοικημένης περιοχής, κατασκευαζόμενη εν ξηρώ ή 
εν ύδατι, σε οποιοδήποτε έδαφος και οποιαδήποτε οδό, πεζοδρόμιο κ.λ.π., ανεξαρτήτως των 
ειδικών τεμαχίων και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ τους, μετά της 
κατασκευής της εδράσεως και εγκιβωτισμού  αυτού  με άμμο λατομείου ,της επανεπιχώσεως του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και της αποκατάσεως του οδοστρώματος και του 
ασφαλτικού τάπητα, εργασίας  πλήρως περαιωμένης και έτοιμης προς λειτουργία. Η όλη 
κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
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Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
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κατασκευή πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε ο 
χρόνος επεμβάσεως να είναι μικρός και η ενόχληση, η ελάχιστη δυνατή. Για βάθος εκσκαφής 
εως 4,00μ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται δυσχέρειες λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ,η φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής, η σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και γενικά κάθε 
εργασία και υλικό που δεν κατονομάζεται παραπάνω και απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
εργασίας .

Αναλυτικότερα, στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται οι κάτωθι κυριότερες εργασίες 
όπως αυτές περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα:

α) Το σχετικό άρθρο 3.10.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

       Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως  3,00 m, περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών 
στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση), εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά 
τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".     

       Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

       Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές, με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες)και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

            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

    

       β) Το σχετικό άρθρο 3.11.02.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:      
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, σε κατοικημένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 
Bristar ή ισοδυνάμων) ή / και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 
και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων".
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ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη χωρίς αυτή η εργασία να πληρώνεται ιδιαιτέρως.
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

       Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως  αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές με τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες
ή κατακόρυφες) και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
  Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις πάσης φύσεως 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται 
στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου και δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα.
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
γ) Το σχετικό άρθρο 3.12 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

       δ)Το άρθρο 2.01 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

      ε)Το άρθρο 2.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων: 
      Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Το σχετ. άρθρο 12.10.03 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
 Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
160 mm. 

     
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι πάσης φύσεως συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι πάσης φύσεως συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

ζ) Το σχετ. άρθρο 5.05.02  από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων 





Σελί δα  61- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

ι)        Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

ι)        Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

ι)        Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95%
της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

η) Το. άρθρο 5.07 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων''Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

         β.    Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

         γ.   Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

θ) Το σχετ. άρθρο 4.09.02 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων
       Αποκατάσταση ασφαλτικών  οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
       Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού   
       οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον, τουλάχιστον 
20 εκ.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 50 mm  
4. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
  

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.

ι)        Το άρθρο 4.10 από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων:
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων , αόπλου σκυροδέματος κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς 





Σελί δα  62- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 160 mm, όπως 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 160 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 160 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του   μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 160 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του   μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων"      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Το άρθρο χρησιμοποιείται και για επεκτάσεις συνδέσεων ακινήτων πλέον του προβλεπόμενου 
από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου πλάτους της οδού.

Τιμή για  την πλήρη κατασκευή αγωγού αποχέτευσης,  διατομής DN 160 mm, όπως 

αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται, ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 

αφαιρουμένου του   μήκους τυχόν φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων:

Μονάδα μέτρησης :μέτρο μήκους

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6711.1: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δέκα έξι και Πενήντα οκτώ λεπτά € 116,58
 





Σελί δα  63- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Β3.4Αρθρο21

 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών- Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327)

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 

οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη 

του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του 

ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις

- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, 

στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η 

συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου 

συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το 

όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή)

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6327: 100,00%

Ευρώ : Χίλια διακόσια πενήντα € 1.250,00
 

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                                                Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                                                Δ/ΝΣΗΣ Τ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

  ΚΟΡΩΠΙ, 25 -02   - 2019                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         

                                                                                                                ΚΟΡΩΠΙ, 25-02- 2019

                                                                                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 

 Οι αγωγοί θα είναι από PVC της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου DN125 όταν πρόκειται για 

σύνδεση με κεντρικό αγωγό DN200 ( σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια του κανονισμού) ή DN160 

εφόσον πρόκειται για σύνδεση πολλών ιδιοκτησιών σε ένα ακίνητο η όταν ο κεντρικός αγωγός 

αποχέτευσης είναι διαμέτρου DN>200. 

2.ΣΑΜΑΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΚΟΥΜΠΩΤΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σαμάρι μηχανικης σύσφιξης της αποτελεί αξιόπιστη λύση για τη δημιουργία εξωτερικής 

διακλάδωσης σε καινούργιο ή υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Φέρει εσωτερικά ελαστικό 

δακτύλιο και εξωτερικά έναν κοχλία. Σφίγγοντας τον κοχλία ο ελαστικός δακτύλιος εκτονώνεται 

και σφραγίζει την οπή του σωλήνα εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανότητα. 

Διατίθεται σε 2 τύπους για σύνδεση σε πτυχωτό ή λείο σωλήνα αντίστοιχα. 

Α/Α  1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U κατά ΕΝ1401 

Σαμάρι Μηχανικής Σύσφιξης  (Κουμπωτό) σε αγωγούς υπονόμων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41. 

1 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm. 

2 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. 

3 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. 

    

Β 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου 
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 

Σαμάρι Μηχανικής Σύσφιξης  (Κουμπωτό) σε αγωγούς δομημένου 

τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 

1 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD250/160 mm. 

2 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD315 ή ID300/160 mm. 

3 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD400 ή ID400/160 mm. 

4 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD500 ή ID500/160 mm. 

5 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD630 ή ID600/160 mm. 

6 Σαμάρι  ονομαστικών διαμέτρων OD700 ή ID700/160 mm. 
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2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Τυποποιημένα σαμάρια μηχανικής σύσφιξης (κουμπωτά) από PVC ή πολυπροπυλένιο (PP) 

(ενδεικτικού τύπου PIPELIFE) με εσωτερικό ελαστικό δακτύλιο και εξωτερικό κοχλία σύσφιξης  

για τη σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο. Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη 

οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία 

του αγωγού για τη σύσφιξη, καθώς και πώμα αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου για την 

περίπτωση αναμονών συνδέσεων.  

 

3.ΦΡΕΑΤΙΑ (ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΑ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟ PP ΚΑΤΑ            ΕΝ 1852-1, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D200 

MM, 1 ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ 1 ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΩΣ DN160MM. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλογγής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή 

διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1852-1 από πολυπροπυλένιο 

(PP), στεγανά, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 

τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού. 

Το φρεάτιο προσδιορίζεται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον αριθμό και 

τη διάμετρο των εισόδων και εξόδων. Αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο 

οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με σωλήνα ανύψωσης λείου τοιχώματος 

από PVC Σ41.SN4 kN/m2 κατά ΕΝ1401 ή ΕΝ13476-2, και το δακτύλιο έδρασης του 

καλύμματος στη στέγη για τη κατανομή των φορτίων. 

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής σε διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) 

των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προ 

διαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των σωλήνων, 

ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, 

σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. 

Ο σωλήνας ανύψωσης θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του φρεατίου και θα 

συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού  δακτυλίου. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια των προβλεπόμενων από τη μελέτη  φρεατίων με το ανάλογο μήκος σωλήνα 

ανύψωσης (όπου απαιτείται), και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς 

εισόδου εξόδου (από PVC, PP, PE ή τσιμεντοσωλήνες σύμφωνα με την μελέτη). 

 

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους εδάφους, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με  

μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις 

των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 

και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές 

για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι 

τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 

 

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 

εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

 

 Η σταδιακή επανεπίχωση  του ορύγματος από το κατώτερο επίπεδο με με άμμο προέλευσης 

λατομείου, και στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με τις τυπικές διατομές 

της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02  Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης 

(αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις) και στη συνέχεια ο σωλήνας ανύψωσης. 
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4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 
  Η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης περιλαμβάνει τα εξής : 

• Αναγνώριση του εδάφους που περιλαμβάνει τυχόν ερευνητικές τομές για την γνώση του 

εδάφους, την ύπαρξη ή μη άλλων αγωγών Ο.Κ.Ω που πιθανά υπάρχουν στη θέση της 

σύνδεσης. 

 • Χάραξη και τομή οδοστρώματος στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγματος 

για την κατασκευή της διακλάδωσης, με επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες του 

υπόλοιπου τμήματος, εκτός ορύγματος οδοστρώματος. Τομή κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων, 

καθαίρεση πλακών πεζοδρομίων και κάθε εμποδίου που πρέπει να προηγηθεί της εκσκαφής. Η 

εργασία αυτή δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως αλλά περιλαμβάνεται στην εργασία εκσκαφών. 

• Εκσκαφή ορύγματος με κατάλληλο πλάτος ορύγματος για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή 

της διακλάδωσης, οιουδήποτε βάθους. 

• Η  εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων με μόρφωση του πυθμένα των 

παρειών.  

• Πάσης φύσεως αντιστηρίξεις των πρανών του σκάμματος για την ασφαλή εκτέλεση του έργου, 

καθώς και των δικτύων ή εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. που συναντώνται προς αποφυγή ζημιών 

εξαιτίας των εργασιών σύνδεσης.  

• Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας, σημάνσεις, προστατευτικά εμπόδια κ.λ.π.  
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• Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου, του αγωγού ακαθάρτων από PVC 

σειράς 41, διατομής DN125 ή DN160 και του πλαστικού κουμπωτού σαμαριού μηχανικής 

σύσφιξης διατομής DN200/125 , DN250/160 , DN315/160, DN400/160, DN630/160 κλπ. 

(ανάλογα με την διατομή του αποδέκτη) καθώς των όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

ειδικών τεμαχίων για την κατασκευή της σύνδεσης . 

 • Τοποθέτηση του σωλήνα στο μέσον του ορύγματος και τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων. 

 Εκατάσταση του σαμαριού μηχανικής σύσφισης σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Διαδικασια εγκατάστασης του σαμαριού μηχανικής σύσφιξης 

1. Στη θέση που θα τοποθετηθεί το κουμπωτό σαμάρι ανοίγουμε κατάλληλη οπή με ειδικό 
ποτηροτρύπανο κατάλληλης διαμέτρου     (133 mm για παροχή Φ125 – 168 mm για παροχή 
Φ160) και αφαιρείται το κομμάτι του σωλήνα με προσεκτικό καθαρισμό της επιφάνειας.  

2. Ξεσφίγγουμε τελείως τον κοχλία 

3. Εφαρμόζουμε λιπαντικό στο σπείρωμα του κοχλία και τον ελαστικό δακτύλιο 

4. Τοποθετούμε το σαμάρι στην οπή 

5. Σφίγγουμε τον κοχλία μέχρι να εμφανιστή η πρώτη στροφή του σπειρώματος 

6. Εγκιβωτίζουμε το σημείο σύνδεσης με σκυρόδεμα C10/12. 

 

• Εγκιβωτισμός του σωλήνα σε άμμο θραυστή λατομείου καλής ποιότητας πάχους 0,10 μ. από 

το κάτω μέρος του σωλήνα και 0,30 μ. επάνω από το εξωράχιο του σωλήνα.  

• Μετά τον εγκιβωτισμό των αγωγών με άμμο και σε ύψος τόσο, που να καλύπτεται ο σωλήνας 

με στρώση περίπου 30 cm συμπιέζεται η άμμος καλά, κυρίως στα πλευρά του αγωγού και το 

υπόλοιπο ύψος μέχρι τη στάθμη του οδοστρώματος επανεπιχώνεται με θραυστό υλικό 

λατομείου Π.Τ.Π. 0-150 (3A). Η επιφάνεια διαβρέχεται και συμπιέζεται σωστά.  

• Κατασκευή επί του πεζοδρομίου, του φρεατίου προσαρμογής της διακλάδωσης από άοπλο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16,  όπως φαίνεται στα σχέδια του κανονισμού της ΕΥΔΑΠ ή 

τοποθέτηση προκατασκευασμένου που αποτελειται από 2 φρεάτια το πρώτο στην στάθμη του 

πεζοδρομίου και το δεύτερο σε βάθος, στο σημείο εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου 

σύμφωνα με τα σχέδια της ΕΥΔΑΠ (λυση 1 και λύση 2). 

 Εναλλακτικά αντί για το φρεάτιο στην στάθμη εξόδου χρησιμοποιείται προκατασκευασμένο 

Φρεάτιο (Ταμπουρέτο) καθαρισμού και ελέγχου ιδιωτικών συνδέσεων από PP κατά              

ΕΝ 1852-1, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm, 1 εξόδου και 1 εισόδου έως DN160mm. 

• Επανακατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων και αγωγών που καθαιρέθηκαν πριν ή 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής της διακλάδωσης.  

• Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ασφαλτικού οδοστρώματος και του πεζοδρομίου που 

δημιουργήθηκε εξαιτίας της εκσκαφής . 

 • Επανατοποθέτηση κρασπεδόρειθρων και πλακών πεζοδρομίου  

• Καθαρισμός της διακλάδωσης μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από σκουπίδια, τυχόν 

χώματα κλπ. ώστε να είναι έτοιμη για λειτουργία. 
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5.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης προβλημάτων λειτουργίας της αποχετευτικής γραμμής ενός 

ακινήτου τα αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ δύναται να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο 

αποχετευτικό δίκτυο ενός ακινήτου, για να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση ή μη των 

εγκαταστάσεών του με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Υπ. 

Απόφ. ΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/010/178/Γ  ΦΕΚ 846τB/6-5-09).  

 Στο  άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού αναφέρονται οι υποχρεώσεις του κυρίου του 

ακινήτου. Ενδεικτικά σημειώνουμε παρακάτω μερικές από τις κυριότερες:  

1. Τα εσωτερικά δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός ακινήτου 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του «Κανονισμού εσωτερικών 

υδραυλικών εγκαταστάσεων», εντός του χώρου του ακινήτου και μέχρι την ρυμοτομική γραμμή 

του. Η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων 

αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται πάντοτε με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του 

ακινήτου. 

 2. Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 

ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων του ακινήτου και ν' αποχετεύει 

χωριστά τ' ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.  

3. Για την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους 

αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου,  πρέπει να υπάρχει εντός του ακινήτου, παρά την 

ρυμοτομική γραμμή, και πάντοτε πριν από το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου, προς την 

πλευρά του ακινήτου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή 

αποτελεί μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων και πρέπει να τοποθετείται και να 

συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου. Η θέση της πρέπει 

να είναι κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τ' αρμόδια όργανα που 

έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Ο κύριος του ακινήτου είναι ο 

μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητο του ή αλλού, από έλλειψη ή κακή 

λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη 

συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως έξω και παρά την 

ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί αμέσως έξω από 

την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και κατά το δυνατό 

κοντά στην ρυμοτομική γραμμή σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από 

τoν Δήμο. 

 4. Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους 

αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνονται απ' ευθείας χωρίς την μεσολάβηση 

βόθρων, στεγανών ή μη, των οποίων η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω. 

 5. Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή άλλων υγρών, ενός 

ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, όταν το κεντρικό 

δίκτυο αποχέτευσης θα τεθεί σε λειτουργία ,οι κύριοι των ακινήτων οφείλουν να 
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κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, όπως ενεργούν για 

κάθε εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους 

ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους, ή προς 

εξωτερικές διακλαδώσεις, ή προς αγωγούς που καταργήθηκαν κ.τ.λ. Για ν' αχρηστευθούν οι 

βόθροι, άσχετα αν κατεδαφισθούν ή όχι, πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους 

ν' απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα 

υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό 

αποχέτευσης. 

 6. Όταν ο αγωγός του οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, βρίσκεται 

σε στάθμη υψηλότερη της στάθμης υπογείων ή άλλων χώρων του ακινήτου και είναι αδύνατη η 

αποχέτευση μέρους ή όλης της ποσότητας των ακαθάρτων ή ομβρίων του ακινήτου με 

βαρύτητα, τότε επιβάλλεται η μηχανική ανύψωση (άντληση) των υδάτων αυτών, σύμφωνα με 

τους όρους που προβλέπονται στον «Κανονισμό εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων», 

όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να ελέγχουν τα παρακάτω, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• Έλεγχος της νομιμότητας της σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης 

(κατασκευαστικά στοιχεία σύνδεσης, δικαιώματα αγωγού κ.λπ.).  

• Έλεγχος του δικτύου αποχέτευσης μπροστά από το ακίνητο (αν υπάρχει οριστικό δίκτυο και η 

λειτουργική του κατάσταση).  

• Έλεγχος της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.  

• Ύπαρξη του προβλεπόμενου φρεατίου προσαρμογής της σύνδεσης.  

• Ύπαρξη της προβλεπόμενης δικλείδας ασφαλείας του ακινήτου και η λειτουργική της 

κατάσταση. 

 • Έλεγχος διαχωρισμού ομβρίων – ακαθάρτων του ακινήτου. 

 • Ύπαρξη βόθρου ή  στεγανών φρεατίων συλλογής ακαθάρτων. 

 • Εάν υπάρχει αντλία ανύψωσης ακαθάρτων, ελέγχεται η λειτουργία της.  

• Έλεγχος της γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνας) του ακινήτου.          

• Έλεγχος οριζοντίων αποχετευτικών γραμμών (ή  καθέτων στηλών) αν απαιτείται (υλικό 

κατασκευής, παλαιότητα, στεγανότητα).  

• Έλεγχος ύπαρξης υπογείων υδάτων και ο ορθός τρόπος διοχέτευσης τους.  

 

 6.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

       Μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου της αποχέτευσης και την ειδοποίηση των 

ιδιοκτητών για την έναρξη λειτουργίας της σύνδεσής τους με το δίκτυο ακαθάρτων, οι αρμόδιοι 
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υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μπορεί να διενεργούν έλεγχο στο φρεάτιο 

προσαρμογής του ακινήτου για να διαπιστώσουν ότι δεν χρησιμοποιείται παρανόμως .Σε  

περίπτωση που αυτό γίνεται και οι ιδιοκτήτες διοχετεύουν τα λύματα στο δίκτυο προ της 

ολοκλήρωσής του επιβάλεται πρόστιμο σε αυτούς  βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας του 

Δήμου. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί         25- 02 -2019 

 

Ο συντάξας 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί     25 - 02 -2019 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 

 

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της εργολαβίας 

 Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα 

εκτελεστεί από τον εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο : Διατάξεις που ισχύουν 

 Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.Δ. 

171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4.   Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

5.   του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

6.  του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

8.  του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

9.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10.  του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
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11.  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

12.  Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13.  του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” 

14.  του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

15.  του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 

16.  της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 

με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

17.  της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18.  της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

19. Του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’1 , καθώς και η απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

20.  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

21.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010),  

22. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

23.   Του Π.Δ. του 28/80 κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προμηθειών των Ο.Τ.Α 

24.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα « 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

                                                
1 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. 
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25.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις2, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 
 
 Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα 

κατασκευαστικά σχέδια, συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει 
και να τηρεί ο εργολάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών των παρακάτω κατηγοριών, δηλαδή 
Οικοδομικά – Υδραυλικά – Ηλεκτρομηχανολογικά – Οδοποιία. 

 
 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 

1. Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή 
τους, εκτελούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, τον προϋπολογισμό ,το Τιμολόγιο 
εργασιών τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και τους όρους αυτής της 
συγγραφής υποχρεώσεων, ή σύμφωνα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης, που θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα. 

2. Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος, είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε 
εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα, έτσι ώστε το έργο να 
εκτελείται μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

3. Ο Ανάδοχος εργολάβος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου θα 
δρομολογεί την πορεία των εργασιών έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση των 
πολιτών. 

 
Άρθρο 5ο : Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.432.272,98 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται 

όπως παρακάτω : 

 Εργασίες – προμήθειες  
o για δημοπράτηση : 4.432.272,98 € (πλέον Φ.Π.Α.) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

 Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 
o Εργασίες :  
o Υλικά  : 

 Σύνολο :    4.432.272,98  €  (πλέον Φ.Π.Α. ) 
 
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις  

i. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως αναφέρεται στην διακήρυξη είναι ίση με 
δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών και 
προμηθειών του έργου που δημοπρατείται (αρθρο 72 του ν.4412/2016). 

ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. ( 
άρθρο 72 του ν.4412/2016). 

                                                
2 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
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iii. Η εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας 
των εργασιών που εκτελέστηκαν και σε δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας των υλικών 
στο εργοτάξιο ( άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016). 

iv. Τυχόν συμπληρωματικές εγγυήσεις . 

 

Άρθρο 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα  (12) 
μήνες. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016.. Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην 
συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω, 
μπορεί να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 και ο ανάδοχος να 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Άρθρο 8ο : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 

1. Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, να τα εγκρίνει ο Επιβλέπων του έργου και με τον εργαστηριακό έλεγχο να 
διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, με δικά 
του έξοδα, να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών, 
δεδομένου ότι έχει ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές), για την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. 
Έστω και εάν ο εργολάβος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει την δαπάνη, που απαιτείται γι’ αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως 
από την Υπηρεσία ή τον Επιβλέποντα του έργου. 

3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε στιγμή την ποιότητα των υλικών και εργασιών, 
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών 
και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4. Η θέση που λαμβάνονται τα υλικά είναι: ________________________________________  
 Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του υλικού, 
εφ’ όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονομικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε 
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφή διαταγή της Υπηρεσίας, ή του Επιβλέποντα του 
έργου. 

 
Άρθρο 9ο : Έντεχνη κατασκευή – Ασφάλεια έργου και προσωπικού 
 Ο Επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωμα : 
i. Να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό. 

ii. Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό 
που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  

 
Άρθρο 10ο : Τρόπος επιμέτρησης 
 Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος 
μονάδας) ή από τον προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα 
εργασίας. 
 Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 
(κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών). Δεν επιμετρώνται ποσότητες, που 
καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όμως δεν έχουν δοθεί εντολές από τον 
Επιβλέποντα του έργου, κατασκευάσθηκαν όμως από τον εργολάβο με δική του πρωτοβουλία. 
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Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή 

1. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε (15) μήνες και μετράται σύμφωνα με το άρθρο 171 του 

Ν.4412/2016. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 

το έργο σε καλή κατάσταση, δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή 

φθορά, που οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου, με δικά του έξοδα. 

2.  Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

3.  Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησής του σύμφωνα με το 

άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο : Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων 

  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές για την 

τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη 

μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική 

ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται 

προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός 

άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει 

μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 

μελέτης και της κατασκευής του έργου.  

   Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται 

από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα 

υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του 

αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου 

έργου.(άρθρο 139 Ν. 4412/2016). 
 Για την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο 
ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν την κατασκευή του 
έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, 
περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. 

 Ο εργολάβος πρέπει  να ορίζει άτομο που θα συντονιζει τα θέματα ασφαλείας και υγείαςκαι να 

το υποβάλλει για έγκριση στην υπηρεσία. 

 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου για θέματα ασφάλειας και υγιεινής είναι αυτές που 

προκύπτουν από το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. και πάντως σαν ελάχιστες υποχρεώσεις είναι αυτές που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 305/96. 

 
 
 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί   25 - 02 -2019 

 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί   25 - 02 -2019 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα 

και έχει προϋπολογισμό  5.496.018,50  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97).  

5.  Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οµικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 
117/46).  

6.  Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα – ΕΚΩΣ 2000.  
7.  Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – ΕΑΚ 2000. 
8.  Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  
9.  Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δεν έχουν 

καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964).  
10.  Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.  
11.  Οι ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές Υδραυλικών,Οδοποιίας Οικοδοµικών και 

Ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει 
κατά την ημέρα της δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

 
Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΥΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται για το είδος του 

εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩΔΕ οι 

αντίστοιχες στους ειδικούς όρους της παρούσης. 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία  
 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 

Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 
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Άρθρο 5ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 
 Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί 
μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.  
 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες, και συμπληρώνεται με τις 
τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 
σύμβαση για την κατασκευή του έργου  
Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 
μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και 
με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία 
ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141. 
. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 
των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία,  κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών αδειών 
από ΔΕΗ,ΟΤΕ, άδεια τομών από  την Περιφέρεια Αττικής για την Λεωφόρο Λαυρίου(Λεωφόρο 
Β. Κωνσταντίνου) κ.λ.π, σύνταξη και έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δοκιμαστικές 
τομές) Προκειμένου για έργα στις δημοπρασίες των οποίων καλούνται να συμμετάσχουν και 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα κατά την εγκύκλιο Ε 25/4-3-86 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράμματος, αλλά συντάσσεται από τη 
Διευθύνουσα υπηρεσία πίνακας εργασιών.  
 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 
8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 
 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 
του Ν.4412/2016. 
 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται από το άρθρο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα του έργου.Εάν ο εργολάβος 
δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες 
που αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζεται ποινική ρήτρα.  
Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 
 

β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η παρούσα στην 
περαίωση των εργασιών  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 

γ) Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά σύμφωνα με το 
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άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για 

καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα 

από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 

 

Άρθρο 7ο : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της παρούσας 

μελέτης. 

 Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε 
για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις 
απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την 
συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη 

σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 

τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, 

την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, 

την δίαιτα των ρευμάτων και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επηρεάσουν το κόστος 

των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη σύμβαση και τη μελέτη προς τις οποίες 

υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές 
διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές 
ασφαλίσεις κ.λπ. 

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’  αυτού τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την 
ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή 
τους.    

 Να εκτελεί ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω κλπ., λόγω παρουσίας αγωγών κοινής 
και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων, με προσοχή και  χειρωνακτικά χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων. 

 Κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων, 
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα 
στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρας, κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις 
κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 
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 Να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες 
ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο 

έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες  και τον διατάζει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες Αρχές. 

 Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λπ. 
Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και 
πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. και να 
τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που 
εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου 
του. 

 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 
Κινήσεως.  

 Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία 
για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

 Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς άδεια δασικής 
υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 10ο : Λογαριασμοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.  
 Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από το άρθρο 

152 παρ.12 του Ν.4412/2016. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  

 

Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, περιλαμβάνονται και οι 

παρακάτω δαπάνες : 
 που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο 9. 

 δημοσίευσης της διακήρυξης της Δημοπρασίας 

 τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις πιθανές 
τροποποιήσεις της και που εκτελούνται μετά από εντολή και έλεγχο της Υπηρεσίας. 

 εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των 
τμημάτων του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψίες και να στέλνει τα δείγματα για 
έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τα Περιφερειακά του Τμήματα και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο 
Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του έργου κ.λπ. με δική του δαπάνη. 

 η σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες επί της Λ. Βασ. Κων/νου, και οι απαραίτητες ενέργειες 
για την έγκριση αυτών και την έκδοση άδειας τομής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε όλα τα 
σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.   

 σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων εφαρμογής 
όπως κατασκευάσθηκαν (“as built”) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η 
εκτύπωση Λογαριασμών ή Συγκριτικών Πινάκων με μηχανογραφικά συστήματα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 φωτογράφησης σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακές φωτογραφίες  τουλάχιστον έξι (6) 
με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM κλπ) 
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 κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σημειώνονται: ο κύριος του 

έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισμός του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το όνομα το αναδόχου, 

η πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π. 

 

Άρθρο 12ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 
του έργου 
 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για 

την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 

σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τα οποίες 

συντάχθηκε αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου να προτείνει τις 

απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για 
ότι συμβεί στο έργο. Για τις τροποποιήσεις της μελέτης εφαρμόζεται το άρθρο 144 του 

Ν.4412/2016. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

 
Άρθρο 13ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα 

που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής. 

Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον 

αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. Αν το έργο 

παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  
 

Άρθρο 14ο : Προσωπικό αναδόχου 
 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα 

να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την 

κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι 

απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός κ.λπ. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Ασφαλιστικό φορέα. 

 
Άρθρο 15ο : Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 

αναγράφεται στη σύμβαση, άλλως και κατά λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται τα άρθρα 170,171 και 172 του 

Ν.4412/2016.. 

 

Άρθρο 16ο : Προτελικός λογαριασμός – Τελικός λογαριασμός  
 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της 

Νομαρχίας ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις 

ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 

παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». 
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 Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 

142 παρ.13 του Ν.4412/2016. 

 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο ή Κοινότητα ζητείται από 

τον ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρμοδίου 

υποκαταστήματος ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 

του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κράτησης έξι τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασμό 

σύμφωνα με τον Νόμο 2166/93 (ΦΕΚ Α΄ 137).  

  

Άρθρο 17ο : Οργανόγραμμα εργοταξίου 
 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

. 

 

Άρθρο 18ο : Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες  
 Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, 

θα συντάσσεται αντίστοιχο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 156 

του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί       25  - 02 -2019 

Ο συντάξας 

 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί       25  - 02 -2019 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 

 

         Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός          Σπύρος Σιούντρης 

ΤοπογράφοςΜηχανικός Msc 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
    
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφαλείας και Υγιεινής  του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ  
των ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί  η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο 
εκτέλεσης του Έργου καθώς και η αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του 
Έργου και του Αναδόχου.  Δηλαδή, περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα 
μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 
   Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 
Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί: 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ. 17/96 – «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία» 
- Π.Δ. 16/96 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας» 
- Π.Δ. 105/95 – «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία» 
- Π.Δ.395/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση από 
τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους» 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ.397/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση 
φορτίων» 
- Π.Δ. 778/80 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» 
- Π.Δ.1073/81 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού» 
- Π.Δ.95/78 – «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούμενων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» 

 
1.1  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για έργο κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη 
Λ. Βασ. Κων/νου, στον πεζόδρομο Παπασιδέρη, στην οδό Βασ. Όλγας και σε διάφορα σημεία 
του Κορωπίου που θα υποδειχθούν από τη Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου. 

 
 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

Συνδεσεις δικτύου αποχέτευσης  στο Κορωπί- κατασκευή δευτερέυοντος αγωγού 
ακαθάρτων σε τμήμα της λεωφόρου Β. Κωνσταντίνου. 

 

 

1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κορωπί-Οδος Β. Κωνσταντίνου-οδός Παπασιδέρη-οδός Βασιλίσσης ΄Ολγας. 
 
 
1.4  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   Κύριος του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, με έδρα το Κορωπί, Οδός Βασιλέως. Κων/νου 
47, και Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας. 
Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας. Ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με την 
από ……./…./…. σύμβαση είναι………………. 
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1.5  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. 
…………………………………………………………………………………… 
 
1.6  ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
   Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται 
κυρίως για λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής – σε Φυσικά Μέρη ως εξής: 
 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

1.7  ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
   

   Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία 
θα μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε, 
καθώς και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, 
υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

   Η Πολιτική της Εργοληπτικής Επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής: η 
Διοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης, θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε 
όλες οι εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με 
ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους 
απαραίτητους όρους υγιεινής. 

   Θα πρέπει  η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης άλλα κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζομένους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των 
κανόνων Υγιεινής. 

   Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 

   Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέτουν σε κίνδυνο τον 
ίδιο ή τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι 
μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.  Συγχρόνως, 
υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο 
εργοτάξιο. 

   Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί 
σχετικά με τα προβλήματα περί ασφαλείας. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις.  Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη θα είναι η εξέταση της «μη 
συμμόρφωσης» και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί.  
Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές 
ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίηκηση. 

   Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ. 
17/96, στις οποίες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας.  Με την έναρξη των 
εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα 
θέματα των συσκέψεων αυτών. 
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1.8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

   Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφαλείας και Υγιεινής θα 
εφαρμόζεται στο Έργο.  Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά και 
Οργανωτικά του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφαλείας. 

  Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφαλείας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες 
στο Εργοτάξιο.  Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του 
Εργοταξίου. 

   Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 
ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες «Χειρισμός μη συμμορφώσεων» του Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση 
και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να 
εκτελεσθούν. 

   Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου 
χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας 
από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική 
ενέργεια. 

   Τυχόν μη συμμόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς 
«μη-συμμόρφωσης» από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη 
σχετική διαδικασία. 

   Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας.  Η κοινοποίηση 
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά 
με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που 
συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μια στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα 
ατυχήματα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου.  Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την 
ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε 
να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 

   Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται 
και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη 
αποφάσεων. 

 

1.9 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
 

   Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο .Θα απαιτηθεί  μελέτη 
και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την ανάλογη οδική σήμανση διότι είναι απαραίτητη 
η  εκτροπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας στην λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου. Στην αρχή και το 
τέλος της εκτροπής  της ανωτερω οδού  θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες 
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» και στα δύο ρεύματα της 
κυκλοφορίας. 
   Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου.  Όλες οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων.  Έναρξη των 
εργασιών προβλέπεται στις  ……../………./………. 
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2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ   
 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

2. 1.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

    Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών - εκσκαφών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι 
εξής κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 
3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
5. κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων 
6. κίνδυνος πτώσης από ύψος 
7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
9. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 
11. κίνδυνος πρόσκρουσης διερχομένων αυτοκινήτων  
12. κίνδυνος πτώσης διερχομένων πεζών η αυτοκινήτων στο όρυγμα  

 

2. 2.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΑ   

         ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ – ΣΥΣΚ. ΔΙΚΤΥΩΝ  

    

 Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
      2.    κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 

3. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
4. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
5. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
6. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
7. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 
8. κίνδυνος πρόσκρουσης διερχομένων αυτοκινήτων  
9. κίνδυνος πτώσης διερχομένων πεζών η αυτοκινήτων στο όρυγμα  

 

2. 3.   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

    Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκσκαφών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής 
κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 
3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
5. κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων 
6. κίνδυνος πτώσης από ύψος 
7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
9. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 
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2.4.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
     

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης 
εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών.  Επίσης, θα πρέπει να 
εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών. 

Αναλυτικά, οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

 

1.   Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους. 

2.   Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη. 

3.   Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα. 

4.   Ο κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας. 

5.   Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος. 

6.   Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα. 

 

3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
3.3.1 Γυαλιά ασφαλείας 
3.3.2 Γάντια 
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 
3.3.4 Στολή Εργασίας 
3.3.5 Κράνη 
3.4     ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
3.5     ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.6     ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 
3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς 
3.6.2.1 Γενικά 
3.6.2.2 Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
3.6.2.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
3.6.3     Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
3.7      ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 

3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
3.8      ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης 
3.8.2 Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας 
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 
3.9      ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.9.1 Τήρηση εντύπων 
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως 
3.10      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
3.11      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ. 1073/81, ΤΜΗΜΑ ΙV ΚΕΦ. Α’) 
3.11.1 Αυτοκίνητα 
3.11.2 Φορτωτές 
3.11.3 Γερανοί 
3.11.4 Σκαλωσιές 
3.11.5 Πρέσες Σκυροδέματος 
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 
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3.1        ΓΕΝΙΚΑ 
   Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

- Πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα 
του.   

- Πού βρίσκεται, τί περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων 
βοηθειών του τμήματός του. 

 
3.2        ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια 
ασφαλείας (άρβυλα), και φόρμα. 

- Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν 

δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 
- Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει 
απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για 
καθαρισμούς εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π. 

- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ..λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί 
πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

- Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 
- Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί 

συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 
- Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας τους. 

- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν 
βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, 
ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ΄ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

 
    Κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων , θα οριοθετούνται  ασφαλείς χώροι εργασίας οι 
οποίοι θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα ή  ειδικά κράσπεδα ασφαλείας  και θα 
επισημαίνονται με αναλάμποντες φανούς   Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι 
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.  Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το 
προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις 
απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 
επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 
    Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα 
στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα 
γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα  του 
εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες 
διατάξεις ασφαλείας. 
 
 
3.3       ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
   Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

- Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν 
κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την 
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

- Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, 
φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε 
κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. 

 
   Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη 
ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
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3.3.1 Γυαλιά Ασφαλείας 
   Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας.  Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης 

2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 
3.3.2 Γάντια 
   Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα 
χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι 
υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε 
κυκλώματα υπό τάση. 

 
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 

- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται 
στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 
οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία 
του προσωπικού. 

 
3.3.4 Στολή εργασίας 
   Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την 
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 
   Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
 

1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 
 
3.3.5 Κράνη 
   Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα 
χρησιμοποιούν ωτοασπίδες. 
 
3.4       ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

- Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. 
- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών 

ποτών, όπως επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 
- Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει 

καθήκον να τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει 
την επιβεβαίωση. 

 
- Το προσωπικό του αναδόχου , του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη 

τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς 
χρόνους. 

- Πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το 
ονοματεπώνυμο του επισκέπτη. 

- Ο ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων 
αποτελεσματικά συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων 
και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν 
απαιτείται. 

- Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε 
περίπτωση αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται ο Εργοταξιάρχης. 
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3.5       ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα 
σήματα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. 
 

- Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόμο θα 
αναρτηθούν αμφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ». 

- Σε απόσταση 150 m από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές 
πινακίδες ταχύτητας. 

- Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 
- Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβυλών βαρέου 

τύπου, απαγόρευση καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους 
ηλεκτροσυγκολλητές. 

 

3.6       ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 
   Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η 
εκτέλεση εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του 
εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου 
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

- Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί 
σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

- Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως 
όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, 
ξύλα, κλπ.) 

 
   Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 
3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς 
3.6.2.1 Γενικά 
   Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  Πρέπει λοιπόν 
να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
   Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Απαγορεύεται 
«αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για 
άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
 
3.6.2.2 Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
2. Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων. 
3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

 
3.6.2.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
   Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, πού 
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα, και πώς χρησιμοποιούνται. 
   Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. 
 
   Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται 
περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 
   Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

1. Κατάσβεση φωτιάς σε στερεά. 
2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ., να αποφεύγεται η 

χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
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3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
   Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων 
του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 

1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς.  Στη συνέχεια να 
προσπαθήσει να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά 
χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση πυροσβεστικά μέσα. 

2. Το προσωπικό πυρασφαλείας. 
 

   Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των παραπάνω, να καλείται αμέσως η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
   Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 
Εργοταξιάρχη. 
 
3.7       ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
   Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, 
τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
 
3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 
   Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να 
φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο  
πλησιέστερο Νοσοκομείο. 
   Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα;      
Απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήματος.  Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 
   Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα 
θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένωνς επίδεσμο. 
   Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός 
βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

 
 
3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
   Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που 
ακολουθεί η υπηρεσία. 

 
3.8        ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
   Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να 
ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του 
συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 
   Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω 
οδηγίες. 
   Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε 
εργατικού ατυχήματος :   τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας. τον 
Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια 
«Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης» με επικεφαλής τον Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτομα και θα 
είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για δράση 
και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
   Η υπόψη ομάδα  θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό.  Κάθε μέλος της ομάδας θα 
είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών 
συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των 
μετώπων εργασίας. 
   Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ.Ε. 
 
3.8.1     Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 
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1.  Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
2.  Παροχή και διανομή Μ.Α.Π. 
3.  Ενημέρωση προσωπικού 
4.  Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας 
5.  Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών: 
- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 
- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση, κλπ. 
- Ενέσεις αναλγητικές 
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης 
- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη 
- Συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών 
6.  Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την 
διανομή τους όταν χρειαστούν 
 
3.8.2 Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 
 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους 
αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία – αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική 
αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, 
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την 
ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους  για το 
βαθμό των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε 
να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας 
για κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να 
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την 
αποφυγή άλλων παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες 
που πρέπει να παρέχονται. 

 
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 
   Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να 
μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του 
Εργοταξίου. 
   Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 
 

1. Ο τεχνικός ασφαλείας 
2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας 
 

   Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις 
εξής ενέργειες: 
      - Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία 
, μικρότερη από 8 ώρες, από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και 
προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί 
παρόμοιο ατύχημα. 
      -   Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας , 
από πλευράς ατυχηματία, μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 
1.  Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 
ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευτεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 
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2.   Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν 
παρόμοια ατυχήματα. 
3.   Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. 
 
   Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, 
ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα 
σημεία που τον αφορούν. 
 
3.9        ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.9.1     Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 
- Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από 
την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «Βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε.», στο οποίο 
αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας 
από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 
- Επίσης, τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων, όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν 
από τα ποιο σοβαρά εώς τα λιγότερο σοβαρά. 
- Συνημμένα σας υποβάλουμε υπόδειγμα ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και βιβλίο 
ατυχημάτων το οποίο μας αποστάληκε από την Υπηρεσία. 
 
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους 
εργαζομένους σε ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής. 

 
3.10       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
   Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές.  Η προστασία 
του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Κοιν/ξία.  Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται 
πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
 

1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
 

   Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 
  Tόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 
  Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 
 
3.11       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.. 1073/81, ΤΜΗΜΑ IV, ΚΕΦ. Α’) 
 
   Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν 
διάφορες εργασίες.  Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι 
εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά.         
Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται:  γερανοί, γεννήτριες, και λεωφορεία ή 
επιβατικά. 
   Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, 
εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
 
3.11.1 Αυτοκίνητα 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε οχήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει «Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο» 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
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   Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και 
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 
   Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα , τους υαλοκαθαριστήρες, 
και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας. 
   Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα.  Επίσης πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω κανόνες: 
 

- Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν 
σταματήσει τελείως. 

- Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα.  Την ώρα αυτή, η 
μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. 

- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο. 

- Πρέπει να γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της 
κόρνας. 

- Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις 
οποίες έχουν κατασκευαστεί. 

 
3.11.2 Φορτωτές 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού.  
Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί.   
    Η χρήση των φορτωτών  αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και 
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 
    Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής 
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή 
κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή). 
   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνον σε μεγάλη ανάγκη. 
   Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και συμπληρώνεται. 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
 
3.11.3 Γερανοί 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
 

    Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 
 

1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 
2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 
3. Φύση του εδάφους. 
4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ.). 
 

   Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανήματα και ηλεκτρικά βαρούλκα των 
γερανών και συντηρούνται συστηματικά τα μηχανήματα. 
   Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσχοινων και να αντικαθίστανται με 
την πρώτη ένδειξη φθοράς. 
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   Όταν το αιρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται 
ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 
   Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφαλείας έναντι επικίνδυνων 
χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 

 
3.11.4 Σκαλωσιές 
    Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.  Όλες οι σκαλωσιές με 
ύψος 3 μέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 
ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
   Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80, οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να 
επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 
   Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου 
να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 
   Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και 
ενισχυθεί. 
   Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους 
εργαζομένους της, να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  Στη σκαλωσιά θα υπάρχει μόνο το 
υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 
 
3.11.5 Πρέσσες σκυροδέματος 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
- Το όχημα  πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

   
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Πριν από κάθε χρήση, το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, 
λιπαίνονται και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 
   Σε όλες τις περιπτώσεις, η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζεται η εργασία. 
   Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας, ειδικά κάτω από τα 
κινητά μέρη της μπούμας.  Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο 
εργοδηγό. 
 
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 
   Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης, ισχύουν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των 
κατασκευαστών: 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ.) από 
πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για τον χειρισμό τους. 
   Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 
προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των 
ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών, και του σώματος), κατά της φωτιάς, της 
ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 
   Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας, σε  ηλεκτρικά δίκτυα, 
εγκαταστάσεις, συσκευές, κλπ., αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
   Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα 
μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 
   Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 
παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός: 
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1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές, θα είναι πλήρως 
εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα 
είναι διαθέσιμη και να είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 
 

4.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
4.1        ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 
   Οι εκσκαφές και επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων.  Οι χειριστές θα φροντίζουν 
ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να 
είναι σωστά συντηρημένα.  Για το λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης, το οποίο 
ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
   Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. 
   Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές, κλπ.) θα είναι εφοδιασμένα με 
καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση.  Θα έχουν 
εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα, και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
άτομα. 
   Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 
   Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται 
κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.  Οι κλίσεις των πρανών είναι 
τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους.  Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται 
χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 
   Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, 
προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται 
πάντα με τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής.  Τα όρια της εκσκαφής 
χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο. 
   Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
   Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης 
(προστατευτικά γείσα, κλπ.). 
   Όπου απαιτείται , θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται 
εργασίες, θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 
 
4.2        ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
 
   Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και 
προστατευτικό κράνος.  Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και 
ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. 
   Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειές 
τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και 
γειωμένοι. 
   Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου 
προθέρμανσης ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων, πρέπει να μην έχουν φθορές στη 
μόνωσή τους, και να μην έχουν σπασμένους ακροδέκτες.  Ο υπεύθυνος του συνεργείου 
υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς 
φθορές. 
   Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες 
μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών.  Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες 
τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 
   Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια 
μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. 
   Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης.  Τα  καλώδια 
αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές.  Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να 
κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια 
αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα.  Οι 
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μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση.  Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης 
δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 
   Ο χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες. 
 
Εργασίες οδοποιίας – Ασφαλτικά 
 
   Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.  Τα μέτρα προστασίας 
ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
   Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό.  Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 
ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των 
μηχανημάτων.   
 
   Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος, και λειτουργικός. 
   

5.  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
    
Ακολουθεί σχεδιάγραμμα θέσης του εργοταξίου (σχ.1) στο οποίο φαίνονται: 
 
-  Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο 
-  Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
-  Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
-  Χώροι αποθήκευσης υλικών 
-  Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 
-  Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών 
 
   Το παρόν σχεδιάγραμμα, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται με την εξέλιξη του έργου, 
περιέχοντας όλα τα σημεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και την Υγεία 
των εργαζομένων. 
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Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί      25   - 02 -2019 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 

 
         Παπαρίζος Δανιήλ 

Πολιτικός Μηχανικός          Σπύρος Σιούντρης 
ΤοπογράφοςΜηχανικός Msc 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 
  

Πρόκειται για έργο ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ της πόλης Κορωπίου. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ           : ΠΟΛΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Φ.Α.Υ. : 
 

Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
 Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της παρούσας 
μελέτης και συνοπτικά περιλαμβάνει: την σύνδεση των ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις) με 
το δίκτυο  ακαθάρτων . Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό 
και το τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. 

 
Β2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν 
 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : 

Δεν απαιτούνται.  

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 

Δεν υπάρχουν 
 
ΔΙΚΤΥΑ : 
Υπάρχουν δίκτυα ΔΕΗ ,τηλεφωνικά,ύδρευσης. 
 
 
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι εργασίες του έργου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και γίνονται εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος 
εξοπλισμός για την ασφαλή εκτέλεση του έργου δηλαδή κράνη ασφαλείας και υποδήματα 
εργασίας για τους εργαζομένους. 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται κυρώσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 
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ΤοπογράφοςΜηχανικός Msc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  5.496.018,50 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.24% 





 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2019\ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2019\ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ\ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2019.docx 

 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 

Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 
 

Ι. 
 
- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 
 
       «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων  » 
 
  - Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 
 
 Πόλη Κορωπίου  
 
- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 
 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 
 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

 Αφορά την σύνδεση των ακινήτων (εξωτερικές διακλαδώσεις) με το δίκτυο  ακαθάρτων , καθώς 
και κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων σε τμήμα της οδού Β. Κωνσταντίνου . Οι 
εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της 
παρούσας μελέτης. 

 

 
 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα    ΝΑΙ      ΙΣΩΣ         ΟΧΙ 
προκαλέσει : 
α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή      Χ  
αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των  
πετρωμάτων 
β. διασπάσεις μετατοπίσεις       Χ  
συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του  
επιφανειακού στρώματος του εδάφους 
γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα      Χ  
ανάγλυφα χαρακτηριστικά της  
επιφάνειας του εδάφους 
δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή      Χ  

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων  2019 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  2.600.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.24% 
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                         ΝΑΙ        ΙΣΩΣ         ΟΧΙ  

οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού  
ή φυσικού χαρακτηριστικού  
ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης              Χ  
του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό  
επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού  
στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή                Χ 
διάβρωση της άμμου των ακτών ή  
αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην  
εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να   
αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή   
ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή  
οποιουδήποτε κόλπου ορμίσκου ή λίμνης 
ζ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή                Χ  
περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 
όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή  
λάσπης καθιζήσεις ή παρόμοιες  
καταστροφές  
 
2. Αέρας : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. σημαντικές εκπομπές στην       Χ 
ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της  
ποιότητας της ατμόσφαιρας 
β. δυσάρεστες οσμές        Χ 
γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της                Χ  
υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή  
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε  
τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση 
 
3. Νερά : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές      Χ 
στην πορεία ή κατεύθυνση των 
κινήσεων των πάσης φύσεως 
επιφανειακών υγρών 
β. αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης                Χ  
στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό 
και την ποσότητα απόπλυσης του  
εδάφους 
γ. μεταβολές στην πορεία ροής των      Χ  
νερών από πλημμύρες 
δ. αλλαγές στην ποσότητα του                 Χ 
επιφανειακού νερού σε οποιαδήποτε 
υδάτινο όγκο 
ε. απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε      Χ  
επιφανειακά ή υπόγεια νερά με 
μεταβολή της ποιότητας των 
στ. μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην                Χ 
παροχή των υπογείων υδάτων 
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      ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  

ζ. αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων                Χ 
υδάτων είτε δι΄ απευθείας προσθήκης 
νερού ή απόληψης αυτού είτε δια 
παρεμποδίσεως ενός υπογείου 
τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές 
ή ανασκαφές 
η. σημαντική μείωση της ποσότητας        Χ 
του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 
διαθέσιμο για το κοινό 
θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή                   Χ 
περιουσιών σε καταστροφές από νερό 
όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα 
 
4. Χλωρίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει :  
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή        Χ 
στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών  
(περιλαμβανομένων και δένδρων θάμνων 
κ.λπ.) 
β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε                   Χ  
μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών φυτών 
γ. εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε         Χ 
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των 
υπαρχουσών ειδών 
δ. μείωση της έκτασης οποιασδήποτε         Χ 
αγροτικής καλλιέργειας 
 
5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή         Χ 
στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 
(πτηνών ζώων περιλαμβανομένων των 
ερπετών ψαριών και θαλασσινών 
βενθικών οργανισμών ή εντόμων) 
β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε                    Χ 
μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών ζώων 
γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε                     Χ 
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
αποδημίας ή των μετακινήσεων των 
ζώων 
δ. χειροτέρευση του φυσικού            Χ 
περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
ή άγριων ζώων 
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      ΝΑΙ           ΙΣΩΣ           ΟΧΙ  

6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αύξηση της υπάρχουσας στάθμης                  Χ 
θορύβου 
β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη                   Χ 
θορύβου 
 
7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο                    Χ  
θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της  
παρούσας ή της προγραμματισμένης για 
το μέλλον χρήσης γης 

 

8. Φυσικοί πόροι  : Το προτεινόμενο   
έργο θα προκαλέσει : 
α. αύξηση του ρυθμού χρήσης /                       Χ 
αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
πόρου 
β. σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε                      Χ 
μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου 
 
9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων : Το 
προτεινόμενο έργο ενέχει : 
- κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 
επικινδύνων ουσιών (περιλαμβανομένων 
εκτός των άλλων και πετρελαίου   
εντομοκτόνων χημ. ουσιών ή 
ακτινοβολίας) σε περίπτωση    
ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών 
 
10. Πληθυσμός : Το προτεινόμενο έργο                       Χ 
θα αλλάξει την εγκατάσταση διασπορά  
πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 
ανθρωπίνου πληθυσμού της περιοχής 
ίδρυσης του έργου 
 
11. Κατοικία : Το προτεινόμενο έργο              Χ 
θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία 
ή θα δημιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετη κατοικία στην περιοχή 
ίδρυσης του έργου 
 
12. Μεταφορές / Κυκλοφορία : Το 
προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
α. δημιουργία σημαντικής                           Χ 
επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων 
β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις                         Χ 
στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες 
θέσεις στάθμευσης 
γ. σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα                          Χ 
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     ΝΑΙ  ΙΣΩΣ                     ΟΧΙ  

συστήματα συγκοινωνίας 
δ. μεταβολές στους σημερινούς              Χ 
τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή αγαθών 
ε. μεταβολές στην θαλάσσια       Χ 
σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή 
κίνηση 
στ. αύξηση των κυκλοφοριακών                 Χ 
κινδύνων 

 

13. Ενέργεια : Το προτεινόμενο έργο 
θα προκαλέσει : 
α. χρήση σημαντικών ποσοτήτων                  Χ 
καυσίμου ή ενέργειας 
β. σημαντική αύξηση της ζήτησης των                 Χ  
υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή 
απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών 
ενέργειας 
 
14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόμενο 
έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για  
σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς 
κοινής ωφέλειας : 
α. ηλεκτρισμό         Χ 
β. συστήματα επικοινωνιών       Χ 
γ. ύδρευση                    Χ 
δ. υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους  Χ 
ε. αποχέτευση νερού βρόχινου                  Χ 
στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών  
      
15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο 
έργο θα προκαλέσει : 
α. δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου                 Χ 
ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 
ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης  
της ψυχικής υγείας) 
β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς      Χ 
κινδύνους βλάβης της υγείας τους  
  
16. Αισθητική : Το προτεινόμενο έργο                Χ 
θα προκαλέσει παρεμπόδιση  
οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 
οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα 
καταλήξει στη δημιουργία ενός μη 
αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού 
στη κοινή θέα 
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      ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ 
 

17. Αναψυχή : Το προτεινόμενο έργο θα                 Χ 
έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 
ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων 
αναψυχής 
 
18. Πολιτιστική κληρονομιά : Το                   Χ 
προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε  
αλλαγή ή καταστροφή κάποιας 
αρχαιολογικής περιοχής 
 
19. Προστατευτέες περιοχές : Το                   Χ  
προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε  
προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν. 1650/86 
 

20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων :       Χ 
Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη 
δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Συντάχθηκε 

Κορωπί        25 - 02 -2019 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί        25 - 02 -2019 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τ.Υ 

 
         Παπαρίζος Δανιήλ 

Πολιτικός Μηχανικός          Σπύρος Σιούντρης 
ΤοπογράφοςΜηχανικός Msc 




