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ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ  Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
 

Ανάλυση Τιμών  
 

A.T.: 1  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.2.1  

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 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 την μελέτη 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. 
 
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, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε 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).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 

 
 

 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020” » 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 9,01 € [*] (7,3+1,71)  
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 2  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.4  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6807  100,00%  
 
      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. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m³ προϊόντων προς μεταφορά για 
οριστική απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 12,20 € [*] (12,002+0,198)  
( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 3  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.5  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6808  100,00%  
 
      Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων 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 κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική 
απόθεση, ως εξής: 
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[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 3,35 € [*] (3,202+0,148)  
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 4  
 
ΕΙΔ 0ΝΤ.7  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  
 
      ΑΓια τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,15 m  
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα 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. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 11,71 €     
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 5  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.10  Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6804  100,00%  
 
      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 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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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). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 25,00 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 6  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.11  Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6804  100,00%  
 
      Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν 
από την σκυροδέτηση. 
γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από 
χαλαρά υλικά 
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου 
με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως  με 
την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 10,00 €     
( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 7  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.13  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  
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      Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από 
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων 
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 
επιμέτρηση.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 21,98 € [*] (20+1,98)  
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 8  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.3  Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6066  100,00%  
 
      Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση 
των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή 
προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 0,400 €     
(  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 9  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
      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).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  



Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  Σελίδα 6 από 15 

 

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 15,04 € [*] (12+3,04)  
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 10  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.8  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 

χειμάρρου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069.1  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 8,54 € [*] (5,5+3,04)  
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 11  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 9.10.3  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6326  100,00%  
 
      Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 
 



Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  Σελίδα 7 από 15 

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 75,00 €     
( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 12  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.10.2  

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  



Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  Σελίδα 8 από 15 

 

 
      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
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. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 4,10 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 13  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.30.2.22  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  

 
      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό 
μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την 
ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος 
λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 



Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  Σελίδα 9 από 15 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, 
η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 4,70 €     
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 14  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.30.2.23  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα 
με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.2  100,00%  

 
      Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό 
μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την 
ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος 
λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων 
στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, 
η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m  = 8,00 €     
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 15  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.35.7.1  

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 
δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά συστολικά ημι-ταυ 
πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό συστολικό ημι-ταυPE ή ΡP, DN/OD 
200/200/160 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.2  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  πολυ-αιθυλένιο 
(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 
δακτυλίους στεγάνωσης. 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 25,20 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 16  
 
ΝΤ.6  Φρεάτια επίσκεψης αγωγών τριτεύοντος δικτύου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  
 
      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), 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 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 
• Το σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15. 
• Οι ξυλότυποι. 
• Το σκυρόδεμα του φρεατίου C20/25. 
• Ο οπλισμός του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των μεταλλικών στοιχείων του φρεατίου (κάλυμμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, κλπ) και η τοποθέτησή τους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
• 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 τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα και συνδεδεμένο με το τριτεύον 
δίκτυο αποχέτευσης (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Α/Α Εργασία Κωδ. 
Αναθ. 

Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

Επιμέρους 
δαπάνη 

1 Εκσκαφές ΥΔΡ 
6081.1 

m3 5,85 0,60 3,51 

2 Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ 
6326 

m3 0,18 75,00 13,50 

3 Σκυρόδεμα C20/25 ΥΔΡ 
6329 

m3 1,40 85,00 119,00 

4 Στεγανοποιητικά μάζας 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ 
7921 

Kg 4,20 1,20 5,04 

5 Ξυλότυποι ή 
σιδηρότυποι επιπέδων 

ΥΔΡ 
6301 

m2 15,77 8,00 125,60 
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επιφανειών 
6 Δομικά πλέγματα B500C 

(S500s) 
ΟΙΚ-
3873 

Kg 101,37 0,90 91,23 

7 Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) 

ΥΔΡ 
6752 

Kg 52,00 2,80 145,60 

8 Επιχώσεις ορυγμάτων 
με προϊόντα εκσκαφών 
χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

ΥΔΡ 
6066 

m3 2,14 0,40 0,86 

9 Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

ΥΔΡ 
6071 

m3 3,71 2,06 7,64 

10 Βαθμίδες από 
χυτοσίδηρο 

ΥΔΡ 
6753 

Kg 18,50 2,10 35,85 

11 Αποκατάσταση 
ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων 

ΟΔΟ 
4521Β 

m2 1,82 11,71 21,31 

Άθροισμα 569,14 
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 569,14 €     
( ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 17  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 
D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg  = 2,80 €     
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 18  
 
ΝΤ.1  Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Συγκολλητές (μη χυτές) 
γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, από σωλήνες 
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δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο 
(DN/OD). Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 160 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  πολυ-αιθυλένιο 
(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 
δακτυλίους στεγάνωσης. 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, 
outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Γωνία 90Ο     
ΥΛΙΚΟ ΥΔΡ 6711.1  (Τεμ.)  1x17,53 = 17,53 
Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x17,53 =   0,88 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,17x19,86  =   3,38 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,17x16,85  =   2,86 
Άθροισμα    
      17,53+0,88+3,38+2,86  = 24,65  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 24,65 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 19  
 
ΝΤ.2.1  Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 

διαστάσεων 665mmx590mm. Επέκταση φρεάτιου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  
 
      Επεκτάσεις προκατασκευασμένων φρεατίων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, διαστάσεων 
665mm x 590mm, ύψους 305mm. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για προμήθεια, μεταφορά στον χώρο του έργου και 
πλήρη τοποθέτηση ενός τεμαχίου προκατασκευασμένης επέκτασης φρεατίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης επέκτασης φρεατίου (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Επέκταση Φρεατίου     
ΥΛΙΚΟ ΥΔΡ 6711.1  (Τεμ.)  1x35,00 = 35,00 
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x35,00 =   3,50 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  =   4,97 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  =   4,21 
Άθροισμα    
      35,00+3,50+4,97+4,21  = 47,68  
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Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 47,68 €     
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 20  
 
ΝΤ.3.1  Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 

διαστάσεων 465mmx465mm. Βασικό φρεάτιο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  
 
      Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, διαστάσεων 465mm x 465mm, 
ύψους 305mm. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για προμήθεια, μεταφορά στον χώρο του έργου και 
πλήρη τοποθέτηση ενός τεμαχίου προκατασκευασμένου φρεατίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Φρεάτιο     
ΥΛΙΚΟ ΥΔΡ 6711.1  (Τεμ.)  1x25,00 = 25,00 
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x25,00 =   2,50 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  =   4,97 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  =   4,21 
Άθροισμα    
      25,00+2,50+4,97+4,21  = 36,68  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 36,68 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 21  
 
ΝΤ.3.2  Προκατασκευασμένα φρεάτια από ινοπλιμένο σκυρόδεμα C30/37, 

διαστάσεων 465mmx465mm. Επέκταση φρεάτιου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  
 
      Επεκτάσεις προκατασκευασμένων φρεατίων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, διαστάσεων 
465mm x 465mm, ύψους 305mm. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για προμήθεια, μεταφορά στον χώρο του έργου και 
πλήρη τοποθέτηση ενός τεμαχίου προκατασκευασμένης επέκτασης φρεατίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης επέκτασης φρεατίου (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Επέκταση Φρεατίου     
ΥΛΙΚΟ ΥΔΡ 6711.1  (Τεμ.)  1x25,00 = 25,00 
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x25,00 =   2,50 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  =   4,97 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  =   4,21 
Άθροισμα    
      35,00+3,50+4,97+4,21  = 36,68  
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 36,68 €     
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 22  
 
ΝΤ.4  Μηχανοσίφωνας από PVC, DN125mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. DN125mm, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεμένος µε την 
αποχέτευση, παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Μηχανοσίφωνας DN125mm     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 8  (Τεμ.)  1x13,43 = 13,43 
Μικροϋλικά 0,05 του α   0,05x13,43 =   0,67 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x19,86  =   4,97 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x16,85  =   4,21 
Άθροισμα    
      13,43+0,67+4,97+4,21  = 23,28 
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 23,28 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 23  
 
ΝΤ.5  Γαλβανισμένες σχάρες διακένου 10mm, διαστάσεων 500x380x5mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Γαλβανισμένες σχάρες διακένου 10mm, διαστάσεων 500mm x 380mm x 5mm. Κατασκευασμένες 
από λάμα 20mm x 5mm. Επεξεργασμένη σε μαύρη επιφάνεια και στην συνέχεια γαλβανισμένη εν 
θερμώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά στον χώρο του έργου και η τοποθέτηση στα 
φρεάτια, σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
            
α) Γαλβανισμένη σχάρα διακένου 10mm, διαστάσεων 500x380x5mm  



Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  Σελίδα 15 από 15 

 

ΥΛΙΚΟ ΥΔΡ 6752  (Τεμ.)  1x18,50 = 18,50 
Μικροϋλικά 0,10 του α   0,10x18,50 =   1,85 
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
            
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,17x19,86  =   3,38 
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,17x16,85  =   2,86 
Άθροισμα    
      18,50+1,85+3,38+2,86 = 26,59 
 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 26,59 €     
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 

  ΕΛΕΓΘΗΚΕ 
Χρυσούπολη 10-5-2021 

Οι Επιβλέποντες  
 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΦΑΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Χρυσούπολη 10-5-2021 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. Δ. 
Νέστου 

 
 
 

ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 


