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B\3.10.01.01Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με 
 
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
 εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1  100% 
 
 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 
  
 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. 
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 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
  
  
 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70  
 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος 
 πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 
 βάθος ορύγματος έως 4,00 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1  100% 
 
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
 συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
 (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, 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 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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
 από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
 παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 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.  
 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 25,80  
 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  
  
 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
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 Α.Τ. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ B\Ε05.2 Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812  100% 
 
 Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα 
 Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε 
 φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή 
 γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 
 (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 
 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, 
 πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του 
 συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 
  
 - η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση 
 της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 
  
 - η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
  
 - η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 
  
 - η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 
  
 - η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων 
  
 - οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 
   
 ΕΥΡΩΤυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m. (Αριθμητικά) : 13,70  
  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 
 
 Α.Τ. : 4  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069  100% 
 
 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. 
  
 Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ΕΥΡΩ

 (Αριθμητικά) : 17,00 
 από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 
 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
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 Α.Τ. : 5  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
 λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068  100% 
 
 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 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών ΕΥΡΩ

 (Αριθμητικά) : 17,00 
 πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. (Ολογράφως) : ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 Α.Τ. : 6  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ BA\5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
 απαιτήσεις συμπύκνωσης  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067  100% 
 
 Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
 διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 
 εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 
 μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 
 αποτεθεί ή προσκομισθεί, 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% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
 τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,55 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. (Ολογράφως) : ΕΝΑ 

ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α.Τ. : 7  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
 αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071  100% 
 
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, 
 με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
  
 Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 



 ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της 
 εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του 
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 έργου. 
  
 Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος. 
  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,49  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 8  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
 σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072  100% 
 
 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
 σκυροδέματος, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
 απόσταση. 
  
 Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 
 ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο 
 πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την 
 μελέτη του έργου. 
  
 Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 
 καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση). 
   
 ΕΥΡΩΤιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). (Αριθμητικά) : 5,54  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 9  
 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ B\Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β  100% 
 
 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
 αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
 οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση 
 της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
  
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
  
 - η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
  
 - η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
 από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
  ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,77 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 10  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\12.14.01.49 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 
 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2  100% 
 
 Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
 ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
 ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
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 Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
 PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
 σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
 λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
 τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
 πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
 layer). 
  
 O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
 με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
 ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
  
 Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
 κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 
 τιμή SDR 
  
 Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
 εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
 καθορίζονται στο Πρότυπο. 
  
 Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
 μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
 δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
  
 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
 έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
  
 Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
 οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
 χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
  
 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
  
 α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
 μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
 τεμαχίων από ΡΕ. 
 β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
 σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
 γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
 ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
 welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα 
 σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
 σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
  
 Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
 πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
 πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
 δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
 εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
 άρθρων. 
  
 Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
 ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
   
 ΕΥΡΩΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη

 (Αριθμητικά) : 21,60  
 αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
  
  
  



  
 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 
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 Α.Τ. : 11  
 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ B\16.16.02 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία 
 αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και 
 εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση Για διάμετρο υφισταμένου 
 αγωγού Φ 150 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1  100% 
 
 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο, αποτελούμενο απο σωλήνες 
 οπουδήποτε υλικού, εκτος από πολυαιθυλένιο (στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή 
 το άρθρο ΥΔΡ 16.19), με χρήση ανοξείδωτου κοχλιωτού περιβλήματος (μανσόν) και 
 εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεσης (με κατάλληλη προς τούτο φορητή 
 συσκευή), χωρίς απομόνωση του δικτύου ύδρευσης επί του οποίου γίνεται η 
 επέμβαση. 
  
 Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
 α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και 
 εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών για την διαμόρφωση της σύνδεσης (μανσόν, βάνας 
 απομόνωσης, φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ) 
 β. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό 
 πίεση (στεγανού τύπου, με ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών μέσων στήριξης και 
 σταθεροποίησής της. 
 γ. Η προετοιμασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού για την τοποθέτηση του 
 μανσόν (καθαρισμός, λιμάρισμα κλπ) 
 δ. Η τοποθέτηση του μανσόν και της βάνας απομόνωσης, η σύνδεση της συσκευής, η 
 διάτρηση του σωλήνα με συγκράτηση του αποκοπτομένου τοιχώματος στο 
 ποτηροτρύπανο, η απομάκρυνση της συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας ένωσης του 
 νέου αγωγού 
  
 Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm. 
 ως εξής: ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 340,00 
  (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ 
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