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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1 Αρθρο 1.1 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Γ

Προσωρινέςγεφυρώσειςορυγμάτωνγιατηνδιευκόλυνσητηςκυκλοφορίαςτων
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 : Δέκα εννέα € 19,00



2 Αρθρο 1.2 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 3

Εκσκαφήορυγμάτωνυπογείωνδικτύωνσεέδαφοςγαιώδεςήημιβραχώδες-Με
πλάτος
πυθμέναέως3,00m,μετηνφόρτωσητωνπροϊόντωνεκσκαφήςεπίαυτοκινήτου,την σταλία
τουαυτοκινήτουκαιτηνμεταφοράσεοποιαδήποτεαπόσταση.-Γιαβάθος ορύγματοςέως
4,00m
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)
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 ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή
μονάδας του άρθρου.
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.
Οι 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
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.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6081.1: 100,00%
Ευρώ : Εξι και Ενενήντα λεπτά € 6,90



3 Αρθρο 1.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 4

Προσαύξησητιμώνεκσκαφώνορυγμάτωνυπονόμωνδικτύωννιατηναντιμετώπιση
προσθέτωνδυσχερειώναπόδιερχόμενακατάμήκοςδίκτυαΟΚΩ.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087)
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος,
κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,
υποστηριζόμενα
/ αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντωμενου αγωγού κατά μήκος του
σκάμματος.
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ' αυτό κατά το
μεγαλύτερο
μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού
και
διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.
ΣΤΟ παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες
υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ
και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντωμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια
εκσκαφής.
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6087: 100,00%
Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Τριάντα λεπτά € 14,30



4 Αρθρο 1.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 5

Επιχώσειςορυγμάτωνυπογείωνδικτύωνμεδιαβαθμισμένοθραυστόαμμοχάλικο
λατομείου-Γιασυνολικόπάχοςεπίχωσηςάνωτων50cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων
του
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6068: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Πενήντα λεπτά € 10,50



5 Αρθρο 1.5 ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 6

Αντιστηρίξειςπαρειώνχάνδακοςμεμεταλλικάπετάσματα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103)
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών
αμφίπλευρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων
γαιών
και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας
αυτοκινήτων
ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής
του
Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του
εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση του ορύγματος
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφίπλευρων
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην
μελέτη
του έργου
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6103: 100,00%
Ευρώ : Τριάντα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 34,60



6 Αρθρο 1.6 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 7

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣΤΡΩΣΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΑΣΤΙΚΗΣΟΔΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος
ασφαλτικού
τάπητα ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με
ασφαλτοσκυρόδεμα
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος",
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των

οδηγών
να μην σταθμεύουν τα οχήματα τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα
έντυπα μηνύματα, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη
συμμορφωθέντων οδηγών.
. Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow)

οδών που δεν έχουν υποστεί φρεζάρισμα.
. Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα

ψυχρού
τύπου σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2.
. Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και

συμπύκνωση του ασφαλτοσκυροδέματος.
. Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαυβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 4521Β: 100,00%
Ευρώ : Οκτώ και Πενήντα λεπτά € 8,50



7 Αρθρο 1.7 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 8

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ.
προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την
έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
. η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
. η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με

αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος
πριν
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 4120: 100,00%
Ευρώ : μηδέν και Σαράντα δύο λεπτά € 0,42



8 Αρθρο 1.8 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 9

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με
όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου

αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
. η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
. ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,
. η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με

αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),
. η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
. η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή

προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 4110: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Δέκα λεπτά € 1,10



9 Αρθρο 1.9 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 10

Απόξεσηασφαλτικούοδοστρώματος(φρεζάρισμα)σεβάθοςέως8cm.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132)
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με
ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
. Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
. Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση
. Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή

προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής-
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 1132: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Εβδομήντα λεπτά € 1,70



10 Αρθρο 1.10 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.1.Μ-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 11

Ασφαλτικήστρώσηβάσηςσυμπυκνωμένουπάχους0,05m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β)
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν
θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
"Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
. η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
. η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωση του με finisher
. η σταλία των μεταφορικών μέσων
. η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε

να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
. η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων

ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο
πάχος
της, ως εξής:
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 4321Β: 100,00%
Ευρώ : Εξι και Πενήντα λεπτά € 6,50



11 Αρθρο 1.11 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 12

Στρώσειςέδρασηςκαιεγκιβωτισμόςσωλήνωνμεάμμοπροελεύσεωςλατομείου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069)
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΞΠ 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.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6069: 100,00%
Ευρώ : Δέκα και Πενήντα λεπτά € 10,50
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΛΟΙΠΕς ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σελίδα 13

1 Αρθρο 2.1 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.01-Γ
Ξυλότυποιήσιδηρότυποιεπιπέδωνεπιφανειών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών
πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,
φρεατίων
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με
την
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών
από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που
εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε
προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η
απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή
και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του
καθοριζομένου
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από πρDεξ έχοντα
στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφανείς του
σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και
τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής
των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων
υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 14

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το
σκυρόδεμα.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6301: 100,00%
Ευρώ : Επτά και Εξήντα λεπτά € 7,60



2 Αρθρο 2.2 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.01-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 15

Παραγωγή,μεταφορά,διάστρωση,συμπύκνωσηκαισυντήρησησκυροδέματος-Για
κατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίαςC8/10
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6323)
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 ΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για
την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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
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καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωση τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις
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(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) κατασκευασθεντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6323: 100,00%
Ευρώ : Εξήντα δύο € 62,00



3 Αρθρο 2.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.04-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 17

Παραγωγή,μεταφορά,διάστρωση,συμπύκνωσηκαισυντήρησησκυροδέματος-Για
κατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίαςC16/20
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327)
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 ΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για
την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται
ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωση τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις

Σελίδα 18

(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) κατασκευασθεντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6327: 100,00%
Ευρώ : Εβδομήντα έξι € 76,00



4 Αρθρο 2.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.25-Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 19

Ψεκασμόςεπιφανειώννωπούσκυροδέματοςμεσυνθετικάυλικάεπιβράδυνσηςτης
πρώϊμηςαφυδάτωσης(curing)
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361)
Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της
πρώϊμης αφυδάτωσης (curing), που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ASTM
C-
309 και ελέγχονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ CEN/TS 14754-1. Εφαρμογή
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου, τις οδηγίες του προμηθευτή
(ανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, τρόπος εφαρμογής κλπ) και
την ΕΤΕΠ 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος".
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών των χημικών
υλικών
συντήρησης που σχηματίζουν επιφανειακή μεμβράνη (με ή χωρίς χρωστικές ύλες
κλπ).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του υλικού, η εφαρμογή του με
εξοπλισμό ψεκασμού και ο καθαρισμός της επιφανείας του σκλυρυνμένου
σκυροδέματος,
όταν τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ψεκαζομένης επιφανείας σκυροδέματος.
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6361: 100,00%
Ευρώ : Ενα και Είκοσι τέσσερα λεπτά € 1,24



5 Αρθρο 2.5 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26-Γ
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Προμήθειακαιτοποθέτησησιδηρούοπλισμούσκυροδεμάτωνυδραυλικώνέργων
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
πάσης
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας
Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωση του
σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

| | Πεδίο_εφαρμογής | | |
|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_| Ηλεκτρο | | |
|διάμε| |ευθυγραμμισμένα| συγκολλημένα_| | |
|τρος_| | προϊόντα | πλέγματα και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_| | | δικτυώματα |διατομή|μάζα/_|
| | | | | | |_(mm2)_|μέτρο_|
| |_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| |(kg/m)|
| | | | | | | | |
| 5,0| | ν | | ν | | 19,6_|0,154_|
| 5,5| | ν | | ν | | 23,8_|0,187_|
| 6,0| ν | ν | ν | ν | ν | 28,3_|0,222_|
| 6,5| | ν | | ν | | 33,2_|0,260_|
| 7,0| | ν | | ν | | 38,5_|0,302_|
| 7,5| | ν | | ν | | 44,2_|0,347_|



| 8,0| ν | ν | ν | ν | ν | 50,3_|0,395_|
|_10,0| ν | | ν | | ν | 78,5_|0,617_|
|_12,0| ν | | ν | | ν | 113 |0,888_|
|_14,0| ν | | ν | | ν | 154 |_1,21_|
|_16,0| ν | | ν | | ν | 201 |_1,58_|
|_18,0| ν | | | | | 254 |_2,00_|
|_20,0| ν | | | | | 314 |_2,47_|
|_22,0| ν | | | | | 380 |_2,98_|
|_25,0| ν | | | | | 491 |_3,85_|
|_28,0| ν | | | | | 616 |_4,83_|
|_32,0| ν | | | | | 804 |_6,31_|
|_40,0| ν | | | | |_1257 |_9,86_|
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Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετε
ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα
με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6311: 100,00%
Ευρώ : μηδέν και Ενενήντα λεπτά € 0,90



6 Αρθρο 2.6 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.02-Α
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Προκατασκευασμένακυκλικάφρεάτιαεπίσκεψηςαγωγώνακαθάρτωναπό
σκυρόδεμακατά
ΕΛΟΤΕΝ1917,εντόςκατοικημένωνπεριοχών-Φρεάτιοεσωτ.διαμέτρου1,50m
(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 εξακόσια πενήντα € 1.650,00
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1 Αρθρο 3.1 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Β
Καλύμματαφρεατίων-Καλύμματααπόελατόχυτοσίδηρο(ductileiron)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Καλύμματα 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.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6752: 100,00%
Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80

2 Αρθρο 3.2 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.03-Α
Βαθμίδεςαπόχυτοσίδηρο

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753)
Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδήρων βαθμίδων (από
φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ
08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων".
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή.
Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6753: 100,00%
Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20



3 Αρθρο 3.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.01.42-Β
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Δίκτυααποχέτευσηςομβρίωνκαιακαθάρτωναπόπλαστικούςσωλήνεςδομημένου
τοιχώματος,μελείαεσωτερικήκαιαυλακωτή(corrugated)εξωτερικήεπιφάνειακατά
ΕΛΟΤΕΝ13476-3-Τυποποίησηονομαστικήςδιαμέτρουσωλήνων(DN)κατάτην
εσωτερική
διάμετρο[DN/ID]-ΔίκτυαμεσωλήνεςSN16,DN/ID400mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6)
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 κΝ/ιτι2 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 ΕΝ 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..
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6711.6: 100,00%
Ευρώ : Ογδόντα € 80,00



4 Αρθρο 3.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.01.44-Β
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Δίκτυααποχέτευσηςομβρίωνκαιακαθάρτωναπόπλαστικούςσωλήνεςδομημένου
τοιχώματος,μελείαεσωτερικήκαιαυλακωτή(corrugated)εξωτερικήεπιφάνειακατά
ΕΛΟΤΕΝ13476-3-Τυποποίησηονομαστικήςδιαμέτρουσωλήνων(DN)κατάτην
εσωτερική
διάμετρο[DN/ID]-ΔίκτυαμεσωλήνεςSN16,DN/ID600mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7)
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 κΝ/ιτι2 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 ΕΝ 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..
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6711.7: 100,00%
Ευρώ : Εκατόν είκοσι πέντε € 125,00



5 Αρθρο 3.5 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.01.45-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 26

Δίκτυααποχέτευσηςομβρίωνκαιακαθάρτωναπόπλαστικούςσωλήνεςδομημένου
τοιχώματος,μελείαεσωτερικήκαιαυλακωτή(corrugated)εξωτερικήεπιφάνειακατά
ΕΛΟΤΕΝ13476-3-Τυποποίησηονομαστικήςδιαμέτρουσωλήνων(DN)κατάτην
εσωτερική
διάμετρο[DN/ID]-ΔίκτυαμεσωλήνεςSN16,DN/ID800mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7)
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 κΝ/ιτι2 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 ΕΝ 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..
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6711.7: 100,00%
Ευρώ : Διακόσια πέντε € 205,00



6 Αρθρο 3.6 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.02.47-Β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 27

Δίκτυααποχέτευσηςομβρίωνκαιακαθάρτωναπόπλαστικούςσωλήνεςδομημένου
τοιχώματος,μελείαεσωτερικήκαιαυλακωτή(corrugated)εξωτερικήεπιφάνειακατά
ΕΛΟΤΕΝ13476-3-Τυποποίησηονομαστικήςδιαμέτρουσωλήνων(DN)κατάτην
εξωτερική
διάμετρο[DN/OD]-ΔίκτυαμεσωλήνεςSN16,DN/OD1000mm
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7)
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 κΝ/ιτι2 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 ΕΝ 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..
Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6711.7: 100,00%
Ευρώ : Διακόσια πενήντα € 250,00

7 Αρθρο 3.7 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.01-Β
Σύνδεσηαγωγούεξόδουφρεατίουυδροσυλλογήςμετοδίκτυοομβρίων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744)
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή
κατασκευαζόμενο
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες
(ανεξαρτήτως
διατομής αγωγού δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικρούλικα, ο εξοπλισμός, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6744: 100,00%
Ευρώ : Εκατό € 100,00



8 Αρθρο 3.8 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 28



Φρεάτιουδροσυλλογήςτύπου
Φ1Ν(ΠΚΕ) (Αναθεωρείται με το
άρθρο ΟΔΟ-2548)
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης
ομβρίων ή στραγγιστηρίων,
πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα
την μελέτη και
τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους
αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων

υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη
διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
. το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των

φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων
(υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου
γερανού)
. η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
. η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων

στοιχείων ή/και η τοποθέτηση
οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
. η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
. η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και

σωλήνων με
μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
. η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
. η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
. η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
. η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για

προσαρμογή της
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
. η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
. η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για

αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
. η κατασκευής λαιμού ύψους h >=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης

υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με : ΟΔΝ 2548: 100,00%
Ευρώ : Τετρακόσια τριάντα οκτώ
€ 438,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                           ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ Τ.Υ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ

Σελίδα 29

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


		2019-10-29T12:21:46+0200


		2019-10-29T12:35:04+0200




