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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α/α "Ενδειξη έργασιών Μονάδα Αριθμός 
ΤιμΟλογ.

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9 .

’Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σέ έδαφος 
γαιώδες ή ήμιβραχώδες καί μετακίνηση

3
σέ μέγιστη άπόσταση 100 μ. μ
’Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σέ έδαφος 

βραχώδες πάσης φύσεως μέ χρήση έκρη- 
κτικών υλών καί μετακίνηση σέ μέγιστη

3
άπόσταση 100 μ. μ
Μόρφωση γαιωδών έπιφανειών γιά έπέν-

2
δύση Π
Μόρφωση βραχωδών έπιφανειών γιά

2
έπένδυση Μ
’Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή 

φρεατίων σέ έδαφος όποιασδήποτε
3

φυσεως μ
’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων 
σέ έδαφος γαιώδες ή ήμιβραχώδες 
καί σέ περιοχές χωρίς άλλα παράλληλα

3
δίκτυα μ
’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως 

σωλήνων σέ έδαφος βραχώδες πάσης 

φύσεως καί σέ περιοχές χωρίς άλλα
3

παράλληλα δίκτυα μ
’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως 
σωλήνων σέ έδαφος γαιώδες ή ήμιβρα- 

χώδες μέ ταυτόχρονη άντιστήριξη 
άνίχνευση, κ.λπ. πάσης φύσεως σωλη
νώσεων ύφισταμένων δικτύων 'Εταιρειών

3
ή ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας μ
’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλή

νων σέ έδαφος βραχώδες μέ ταυτό

χρονη άνίχνευση, άντιστήριξη, κ.λπ. 
πάσης φύσεως σωληνώσεων ύφισταμένων 

δικτύων 'Εταιρειών η ’Οργανισμών

Κοινής Ώφελείας. μ
3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 . 7.

1.8

1.9

Τιμή
Μονάδας

49

668

40

200

480

355

2063

796

3200
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10. Πρόσθετη άποζημίωση έκσκαφης τάφρων 
τοποθετήσεως σωληνώσεων σέ έδαφος 

γαιώδες ή ήμιβραχώδες, γιά βάθη 
μεγαλύτερα των 4,0 μ. μ3 1.10 249

11. Πρόσθετη άποζημίωση έκσκαφης τάφρων 
τοποθετησεως σωληνώσεων σέ έδαφος 

βραχώδες, γιά βάθη μεγαλύτερα τών 
4,0 μ. μ3 1.11 429

12. Έπίχωση όρυγμάτων μέ κατάλληλα 
προϊόντα έκσκαφης μ3 1.12 283

13. Κατασκευή συμπυκνωμένου έπιχώματος 3
μ 1.13 68

14. 'Υπόστρωμα άμμοχάλικου μ3 1.14 762
15. Φορτοεκφόρτωση καί μεταφορά προϊόντων 

έκσκαφης μ3 1.15 57
16. Ξυλοζεύγματα άντιστηρίξεως πρανών 

ή παρειών σκάμματος μέ μαδέρια 
ή πασσαλοσανίδες καί τίς ξυλοζεύξεις μ2 1.16 233

17. "Αντληση νερού άνά ώρα πλήρους λειτουρ
γίας άντλητικοΰ συγκροτήματος 2 ίντσών ώρα 1.17 282

18. Σκυρόδεμα Β 120 3
μ 2.1 3446

19. Σκυρόδεμα Β 160 μ3 2.2. 4022
20. Ξυλότυποι έπιπέδων έπιφανειών 2

μ 2.3 216
21. Ξυλότυποι καμπύλων έπιφανειών άγωγών, 

φρεατίων, διωρύγων μ2 2.4 977
22. Λυόμενοι ξυλότυποι καμπύλων έπιφανειών 

άγωγών καί φρεατίων 2
μ 2.5 651

23. Σίδηρους όπλισμός St I χγρ. 2.6 57,1
24. Χυτοσιδηρά καλύμματα καί έσχάρες 

φρεατίων χγρ. 2.7 70,3
25. Βαθμίδες άπό μαλακό χυτοσίδηρο χγρ. 2.8 143
26. ’Επίχρισμα πατητό πάχους 2 έκ. μ 2 2.9 648
27. ’Άρση καί άνακαταεκευή πλακών πεζοδρομίου 

νησίδων καί πλατειών 2
μ 2.10 1709

28. "Αρση καί άνακαταεκευή πρόχυτων κρασπέ
δων άπό σκυρόδεμα μ.μ. 2.11 1035

29 ’Αποσύνθεση καί άνακαιασκευή καταστρώ
ματος όδοΰ άπό άοπλο σκυρόδεμα 2

μ 2.12 1220
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30. ’Αποσύνθεση καί άνακατοσκευή άσφαλτικοΰ 

όδοστρώματος 2
μ 2.13 907

31. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος μ 3 2.14 2525
32. ’Έμφραξη υφισταμένων υπονόμων τεμ 2.15 2333
33. Σιδερένια κουφώματα ΧΥΡ. 2.16 296
34. 'Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί πάχους 

4 χλστ. μ 2 2.17 908
35. ’Επιστρώσεις μέ μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) μ2 2.18 1302
36. Μόρφωση περιθωρίων μέ μαρμαροψηφίδες μ . μ . 2.19 182
37. 'Υδροχρωματισμοί μέ τσίγκο καί κόλλα 2

μ 2.20 135
38. ’Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδερένιων 

έπιφανειών 2
μ 2.21 580

39. ’Επάλειψη μέ στεγανωτικό υλικό μέ βάση 
έποξειδικές ρητίνες ΧΥΡ. 2.22 448

40. ’Αντικατάσταση παλιάς φθαρμένης ιδιω

τικής παροχής ΰδρεύσεως μ . μ . 2.23 690
41.1 ’Αγωγοί άποχ.όμβριων άπό προκαπχκευασμέ- 

νους σωλήνες διαμέτρου Φ 40 έκ. μ . μ . 3.1.1 2006
41.2. ’Αγωγοί άποχετεύσεως άπό προκατασκευα- 

σμένουςσωλήνες διαμέτρου Φ 50 έκ. μ . μ . 3.1.2 2543
41.3 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων άπό 

προκατασκευασμένους σωλήνες διαμέτρου 

Φ 60 έκ. μ . μ . 3.1.3 3099
41.4 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων άπό προ

κατασκευασμένους σωλήνες διαμέτρου 

Φ 70 έκ. μ.μ. 3.1.4 4053

41.5 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων άπό προ

κατασκευασμένους σωλήνες διαμέτρου 
Φ 80 έκ. μ . μ . 3.1.5 5048

42.1 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων έ'γχυτοι 
άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160 διαμέτρου 

Φ 90 έκ. μ . μ . 3.2.1 4723
42.2 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων έγχυτοι 

άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160 διαμέτρου 

Φ 100 έκ. μ . μ . 3.2.2 5181

42.3 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων έγχυτοι 

άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160 διαμέτρου 

Φ 110 έκ. μ . μ . 3.2.3 6025



42.4 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων έγχυτοι 

άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160 διαμέτρου
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Φ 120 έκ. μ.μ. 3.2.4 6567
43.1. ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων όρθογωνικής 

δίστομης άπό όπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 
διαστάσεων 1,5X1,5μ. μ . μ . 3.3.1 12239

43.2 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων όρθογωνικης 
δίστομης άπό όπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 
διαστάσεων 1,5X1,8 μ. μ . μ . 3.3.2 13229

43.3 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων όρθογωνικης 

δίστομης άπό οπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 
διαστάσεων 2,0X2,5 μ. μ . μ . 3.3.3 20299

43.4 ’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων όρθογωνικης 

δίστομης άπό όπλισμένο σκυρόδεμα Β 160 
διαστάσεων 2,5X3,0 μ. μ . μ . 3.3.4 28976

44. Τυπικό Φρεάτιο Δικτύου Όμβριων τεμ. 3.4 62868
45. Λαιμός φρεατίου Όμβριων μ . μ . 3.5 8391
46. Στόμιο Έπισκέφεως όρθογωνικων άγωγων 

όμβριων τεμ. 3.6 23202
47. φρεάτιο πτώσεως Δικτύου Όμβριων τεμ. 3.7 133891
48. Φρεάτιο ύδροσυλλογης τύπου Υ1 τεμ. 3.8 17352
49. II II II Υ 2 τεμ. 3.9 24284
50.1 ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες PVC 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο Φ 160 μ . μ . 4.1.1 707
50.2 ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες PVC 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο, Φ 200 μ . μ . 4.1.2 907
50.3 ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες PVC 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο, Φ 250 μ . μ . 4.1.3 1296
50.4 ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες pvc 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο, Φ 315 μ . μ . 4.1.4 1729
50.5 ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες PVC 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο, φ 355 μ . μ . 4.1.5 2152
50.6. ’Αγωγοί ύπονόμων άπό σωλήνες PVC 41 μέ 

τόν έγκιβωτισμό μέ άμμο, φ 400 μ . μ . 4.1.6 2565
51. Καταθλιπτικός άγωγός άκαθάρτων Φ 110, 

6 άτμ. μ . μ . 4.2 1092
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52. Κυλινδρικό φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων

τύπου Φ 1 τεμ. 4.3 48491

53. Κολούροκωνικό Φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων

τύπου Φ 2 τεμ. 4.4 48484

54. Κατασκευή πτώσεως σέ φρεάτιο άκαθάρτων

τύπου Φ 3 , Φ3α καί, Φ33 τεμ. 4.5 5177

55. Λαιμός φρεατίων άκαθάρτων τύπου Φ3, Φ3α

καί Φ33 μ.μ. 4.6 8999

56. Φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων τύπου Φ4 τεμ. 4.7 23958
57. Φρεάτιο ιδιωτικής συνδέσεως τεμ. 4.8 3979
58. Σύνδεση παροχετεύσεως οικοδομής τεμ. 4.9 1796

59. Προσωρινή σύνδεση ύφισταμένων δημοτικών
ύπονόμων μ.μ. 4.10 161

60. Χυτοσιδήρους σωλήνας άποχετεύσεως δια

μέτρου 100 χλστ. μ.μ. 5.1 1884

61. Σιδηροσωλήνας γαλ3ανισμένος μέ ραφή

διαμέτρου 1/2" μ.μ. 5.2 399

62. Πλαστικός σωλήνας άποχετεύσεως άπό σκληρό

FVC διαμέτρου 50 χλστ. μ.μ. 5.3 346

63. Κρουνός εκροής όρειχάλκινος τεμ. 5.4 283

64. Συρταρωτή 3άννα τεμ. 5.5 7646

65. Βαλ3ίδα άντεπιστροφής χυτοσίδηρο μέ

γλωτίδα τεμ. 5.6 8153

66. Βαλ3ίδα άντεπιστροφής χυτοσίδηρό έπι3ρα-

δυνομένου τύπου τεμ. 5.7 18761

67. Μεταλλικός σύρτης άποφράξεως τεμ. 5.8 24788
68. Σύνδεσμος μεταλλικός άντικραδασμικός τεμ. 5.9 16570

69. Ύπο3ρύχιο άντλητικό συγκρότημα λυμάτων τεμ. 5.10 418941

70. Χειροκίνητο 3αροΰλκο τεμ 5.11 26735

71. Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύ3δινος

διαμέτρου 16 χλστ. μ.μ. 6.1 232

72. Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύθδινος

διαμέτρου 21 χλστ. μ.μ. 6.2 294

73. Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύθδινος

σπιράλ διαμέτρου 16 χλστ. μ.μ. 6.3 230
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74. Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος

σπιράλ διαμέτρου 21 χλστ. μ.μ. 6.4 304

75. Κουτί διακλαδώσεως τεμ. 6.5 325

76. Άνωγός γυμνός χάλκινσς 16 χλστ. μ.μ. 6.6 131

77. Καλώδιο τριπολικό τύπου ΝΥΜ 3X1,5 χλστ.2 μ.μ. 6.7 136

78. Καλώδιο πενταπολικό τύπου ΝΥΜ 5X4 μ.μ. 6.8 261

79. Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4X16 χλστ.2 μ.μ. 6.9 454

80. Διακόπτης στεγανός άπλός τεμ. 6.10 208

81. Διακόπτης στεγανός κομιτατέρ τεμ. 6.11 251

82. Ρευματοδότης τριφασικός τεμ. 6.12 4437

83. Διακόπτης PACCO τριπολικός 40ί36Α τεμ. 6.13 7031

84. Διακόπτης PACCO τριπολικός 100Α τεμ. 6.14 12094

85. Μικροαυτόματοι διακόπτες WL 6ί· 25Α τεμ. 6.15 14302

86. Κιβώτιο όργάνων ένδείξεων καί. μετρήσεων τεμ. 6.16 24388

87. Διακόπτης PACOO όρατός έντάσεως 16Α τεμ. 6.17 5469

88. Φωτιστικό σώμα χελώνας τεμ. 6.18 1052

89. Σύστημα αύτομάτου ξεκινήματος καί στα- 
ματήματος ήλεκτροκινήτων άντλητικών 
συγκροτημάτων τεμ. 6.19 36894



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γιά τήν σύνταξη της άναλύσεως τιμών έχουν ληφθεΐ ύπδψη οί πιό κάτω 

έγκεκριμένες άναλύσεις τιμών του 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

1.1. Ή  ’Ανάλυση Τιμών 'Υδραυλικών ’‘Εργων (ΥΔΡ)

1.2. Ή  ’Ανάλυση Τιμών Έργων 'Οδοποιίας (ΟΔΟ)

1.3. Τό άναλυτικό τιμολόγιο ΟίκοδομικώνΕργασιών (ΟΙΚ)

1.4. Ή  ’Ανάλυση Τιμών Ήλεκτρομηχανολογικών "Εργων (ΗΛΜ)

Επίσης έχουν ληφθεΐ ύπόψη άναλύσεις τιμών παρεμφερών έργων παλαιο- 

τέρων μελετών, έγκεκριμένων άπό τό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών.

Οί τιμές ήμερομισθίων καί ύλικών καί τά μισθώματα μηχανημάτων καί 

αυτοκινήτων είναι αύτές πού καθορίζονται στό Πρακτικό τής Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. 
τοϋ Δ ’ τριμήνου 1982 τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων. Τιμές ύλικών 
πού δέν συμπεριλαμβάνονται στά έπίσημα πρακτικά έχουν ληφθεΐ άπό τό 

έλεύθερο έμπόριο.

"Οσα άρθρα ύπάρχουν αύτούσια στίς έγκεκριμένες άναλύσεις τιμών τής 
παραγράφου 1 έχουν ληφθεΐ άπό τίς μηχανογραφημένες άναλύσεις τιμών 
Δ' τριμήνου τοϋ 1982, δπως έχουν υπολογιστεί άπό τόν ’Ηλεκτρονικό 
'Υπολογιστή τοϋ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων.

Στήν περίπτωση αύτή δέν άναγράφεται ή άνάλυση τής τιμής, άλλά γίνεται 

παραπομπή στό άντίστοιχο άρθρο τοϋ έπίσημου τιμολογίου. Επίσης 
στό παρόν τεΰχος άναλύσεως τιμών δέν ύπάρχει κεφάλαιο βοηθητικών 

τιμών, δεδομένου άτι οί βοηθητικές τιμές έχουν ληφθεΐ άπευθείας 

άπό τίς μηχανογραφημένες άναλύσεις τοϋ Υπουργείου Δημοσίων "Εργων.
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Λ  . ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

"Οπως καθορίζονται στό Πρακτικό της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Δ ’τριμήνου 1982 

καί προσαυξάνονται, λόγω ΙΚΑ κ.λπ., κατά 75,29%, γιά 6,83 ώρες έργασίας.

α/α Ειδικότητα

Ήμερ/θια

Δρχ.

Προσαυ/σεις

Δρχ.

Συνρλικό

Ήμερ/θιο
Δρχ.

"Ώρες
Έργασ.

Ώρομ/
σθιο

ΔΡΧ..
1 2 3 4 5 6 7

ΥΔΡ-111-0Δ0 ’Εργάτης άνει-
δίκευτος 1360 1023,94 2383,94 6,83 349,04

ΥΔΡ-112-0Δ0 ’Εργάτης είδι- 

κευμένρς (χωμα
τουργός, άσφαλ- 
τεργάτης, έργά- 
της σκυροδέματος 
βοηθός τεχνίτη) 1560 1174,52 2734,52 6,83 400,37

ΥΔΡ-113-ΟΔΟ Τεχνίτης έν γένει 
(κτίστης, σιδη
ρουργός, κ.λπ) 2130 1603,68 3733,68 6,83 546,66

ΥΔΡ-114-0Δ0 Χειριστής βαριού 
μηχανήματος 2130 1603,68 3733,68 6,83 546,66

ΥΔΡ-115-ΟΔΟ Χειριστής έλαφροϋ 

μηχανήματος 1650 1242,29 2892,29 6,83 423,47
ΥΔΡ-116-0Δ0 'Υπονομοπο ιός (λα

τόμος, πιστολα- 

δόρος) 1650 1242,29 2892,29 6,83

’ *

423,47
ΥΔΡ-117-0Δ0 'Οδηγός αυτο

κινήτου 1650 1242,29 2892,29 6,83 423,47
ΥΔΡ-118-0Δ0 Βοηθός χειριστή 

βαριού μηχανήμα
τος 1650 1242,29 2892,29 6,83 423,47
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β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Οί τιμές των ύλικών πού χρησιμοποιούνται στήν άνάλυση τιμών έχουν 

ληφθεϊ άπό τό Πρακτικό της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. τού Δ'τριμήνου 1982. ’Εκτός άπό 

τις τιμές αΰτές έχουν χρησιμοποιηθεί καί οί πιό κάτω τιμές έμπορίου.

(Στά άρθρα της άναλύσεως χαρακτηρίζονται μέ τή συντομογραφία Τ.Εμπ.).

α/α Είδος ύλικοϋ Μονάδα Τιμή Μονάδους 

Δρχ.

1. Ταϋ 90° γιά άγωγούς άποχετεύσεως άπό PVC 
όνομαστικης διαμέτρου 200/200 χλστ. τεμ. 1500

2. Καμπύλη 90° γιά άγωγούς άποχετεύσεως άπό 

PVC όνομαστικης διαμέτρου 200 χλστ. τεμ. 1000

3. Σίφωνας διαμέτρου 160 χλστ. τεμ. 850

4. Ειδικά τεμάχια σίφωνα διαμέτρου 160 χλστ. τεμ. 650

5. Τσιμεντοσωληνες άποχετεύσεως πρεσσα- 
ριστοί διαμέτρου Φ 70 έκ. μ.μ. 750

6. Χυτοσιδήρους σωλήνας άποχέτευσης 100 χλστ. μ.μ. 900

7. Βαλβίδα a n t i-betje τεμ. 17.0000

8. Σύρτης άποφράξεως τεμ. 20.000

9. Άντικραδασμικός σύνδεσμος τεμ. 15.000

10. 'Υποβρύχια άντλία 28Μ-25Μ2/Η τεμ. 400.000

11. Χειροκίνητο βαρούλκο τεμ. 20.000

12. ’Αγωγός χαλκού 16 χλστ.2 μ.μ. 80

13. Τριφασικός ρευματοδότης τεμ. 4.000

14. Διακόπτης PACCO 3πολικός 40Α τεμ. 5.500

15. Διακόπτης PACQO 3πολικός 1Q0A τεμ. 10.000

16. Κουτί μικροαυτδματων διακοπτών τύπου
2WL SIEMENS τεμ. 13.000

17. Κιβώτιο δργάνων τεμ. 20.000

18. Διακόπτης PAOCO σέ χυτοσίδηρό κέλυφος 16Α τεμ. 5.000

19. Αυτοματισμός έλέγχου άντλιών τεμ. 35.000
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Γ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

"Οπως καθορίζονται στό Πρακτικό τής Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., Δ' τριμήνου

1982.

α/α Προέλευση
άρθρου

Περιγραφή Βασική τιμή 
άνά ήμέρα 

(Δρχ.)

1. ΥΔΡ-401-ΟΔΟ Διαμορφωτήρας (GRADER) 8.500

2. ΥΔΡ-402-0Δ0 Προωθητήρας τύπου D7 ή παρεμφερής 160ΗΡ 12.200

3. ΥΔΡ-403-0Δ0 Φορτωτής 3/4 κ.υ.(Ισχύος 40-45 HP) 3.340

4. ΥΔΡ-404-0Δ0 Χωματοσυλλέκτης (SCRAPER) αυτοκινούμενος 

9 κ.υ. 6.770
5. ΥΔΡ405-0Δ0 Μηχανικός έκσκαφέας 3/4 κ.υ. 6.700
6. Υ ΔΡ 406-ΟΔΟ " " 1.1/2 κ.υ. 130 HP 10.300

7. ΥΔΡ-40 7-ΟΔΟ ’Αεροσυμπιεστής 160 κ.π./λ (60 HP) 1.730

8. ΥΔΡ-408-0Δ0 Άερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική 
24 χγρ. 136

9. ΥΔΡ-409-0Δ0 Αυτοκίνητο άνατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 
6 τόννων 3.970

10. ΥΔΡ-410-0Δ0 Αύτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόννων 3.690

11. ΥΔΡ-411-ΟΔΟ ’Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 λίτρων 870
12. ΥΛΡ-412-ΟΔΟ Πετρελαιοκίνητο άντλητικό συγκρότημα 2" 

(μέ σωλήνες καί λοιπά έξαρτήματα)
92

13. ΥΔΡ-417-ΟΔΟ θραυστήρας παραγωγής 80-120 Μ3/ήμερ. πλήρης 4.240

14. ΥΔΡ-420-0Δ0 Πετρελαιοκίνητος δδοστρωτήρας 12-14 τόννων 3.080

15. ΟΔΟ-422 Μηχανικό σάρωθρο 1.180
16. 0Δ0-424 Προθερμαντήρας άσφάλτου 500 γαλ. ν 1.310

17. 0Δ0-425 Διανομέας άσφάλτου (f ederal) 1000 γαλ. 5.240

18. 0Δ0-426 Μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής άσφαλτο- 
μίγματος έν θερμώ άποδόσεως 40 τον/ώρα 39.300

19. ΥΔΡ-428-0Δ0 Προωθητήρας τύπου D8 ή παρεμφερής 14.050
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Δ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

’Άρθρο 1.1./ΥΔΡ 6053 J
’Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σέ έδαφος γαιώδες ή ήμιβραχώδες καί 
μετακίνηση σέ μέγιστη άπόσταση 100 μ.

"Οπως ΥΔΡ 6053 (1 μ3).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 49.-

"Αρθρο 1.2./ΥΔΡ 6055 ν

’Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων η χανδάκων σωληνώσεων σέ έδαφος βρα

χώδες πάσης φύσεως μέ χρήση έκρηκτικών υλών καί μετακίνηση σέ 
μέγιστη άπόσταση 100 μ.

"Οπως ΥΔΡ 6055 (1 μ3).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 668.-

Άρθρο 1.3./ΥΔΡ 6059

Μόρφωση γαιωδών έπιφανειων γιά έπένδυση.

"Οπως ΥΔΡ 6059 (1 μ2).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 40.-

"Αρθρο 1.4./ΥΔΡ6060

Μόρφωση βραχωδών έπιφανειων γιά έπένδυση.

"Οπως ΥΔΡ 6060 (1 μ2).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 200.-
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"Αρθρο 1.5./’Αναλογία 0Δ02151/Σχετικά ΥΔΡ 6063

’Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή φρεατίων σέ Εδαφος όποιασδήποτε 

φύσεως.

Γιά ένα κυβικό μέτρο έκσκαφης θεμελίων τεχνικών έργων ή φρεατίων σέ 

έδαφος όποιασδήποτε φύσεως καί σέ όποιοδήποτε βάθος, σέ έδαφος ξερό ή μέχρι 

άνώτατη στάθμη ύδάτων 30 έκ. Τό βάθος έκσκαφης μετραται άπό τόν τελικό 
πυθμένα μέχρι τη στάθμη πυθμένα της γενικής έκσκαφης θεμελίων, έφόσον 
έχει προηγηθεΐ τέτοια, διαφορετικά μέχρι την έπιφάνεια τοϋ έδάφους. 

Συμπεριλαμβάνεται ή έκρίζωση φυτειών, ή μόρφωση τών πρανών καί του πυθμένα 
καθώς καί τυχόν άπαιτούμενες σποραδικές άντιστηρίξεις.* ’Επιμέτρηση άνά 

M3 όρύγματος βάσει στοιχείων διατομών πριν καί μετά την έκσκαφή.

1. ’Εκσκαφή, άνηγμένη σέ έργασία
χωματουργού (112)ώρες 1,00 X 400,37

2. Έπανεπίχωση, άνηγμένη σέ έργασία
χωματουργού, (112) ώρες 0,10 X 400,37

3. Διάστρωση καί μόρφωση, άνηγμένη
σέ έργασία χωματουργού
(112) ώρες 0,10 X 400,37

= 400,37 

= 40,04

= 40,04

480,45

Τιμή έφαρμογης δρχ. 480.-

* ’Επίσης συμπεριλαμβάνεται ή δαπάνη άποθέσεως τών προϊόντων δίπλα στό 

τεχνικό καί ή δαπάνη έπανεπιχώσεως.
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"Αρθρο 1.6./Αναλογία ΥΔΡ 6081.1

’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων σέ έδαφος γαιώδες ή ήμι- 
βραχώδες καί σέ περιοχές χωρίς δλλα παράλληλα δίκτυα.

Γιά ένα κυβικό μέτρο (M3) έκσκαφης τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων σέ 
έδαφος γαιώδες ή ήμιθραχώδες καί σέ περιοχή χωρίς δλλα παράλληλα δίκτυα, 

μέ πλάτος όρύγματος πού καθορίζεται άπό τήν μελέτη καί βάθος μέχρι 4,0 μ. 
σέ έδαφος ξερό ή έντός ύδατος μέχρι στάθμης 0,30 μ. Συμπεριλαμβάνεται 
ή δαπάνη μορφώσεως των πρανών καί τού πυθμένα, ή τυχόν άναγκαία σποραδική 

άντιστήριξη καί ή άπόθεση τών προϊόντων έκσκαφης στό χείλος τοϋ όρύγματος 
καί ή φορτοεκφόρτωση καί μετακίνηση σέ άπόσταση μέχρι 50 μ. ’Επιμέτρηση 
σέ M3 όρύγματος βάσει στοιχείων άρχικών καί τελικών διατομών.

1. Μηχανικόςέκσκαφέας 3/4 κ.υ. Η.Δ.(506) = 19044,86 
200 200

2. Συμπληρωματική έργασία
χωματουργού (112) ώρες 0,65 X 400,37

!

95,22

260,24
355,46

Τιμή έφαρμογής δρχ. 355.-

"Αρθρο 1.7./’Αναλογία ΥΔΡ 6082.1.
Ι\ι Α \

’Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων σέ έδαφος βραχώδες πάσης 
φύσεως καί σέ περιοχές χωρίς δλλα παράλληλα δίκτυα.

Γιά ένα κυβικό μέτρο (M3) έκσκαφής τάφρου τοποθετήσεως σωλήνων σέ 
έδαφος βραχώδες πάσης φύσεως, κατά τά λοιπά δπως στό άρθρο 1.6.

1. ’Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. .■ = -
80

12651,49
80

158,14

2. Εκρηκτική ϋλη σέ ζελατο-

δυναμίτιδα (213) χγρ. 0,15 X 76,00 = 11,40

3. Έργασία ύπονομοποιοϋ (116) ώρες 2,00 X 423,47 = 846,94

4. ’Εργασία χειρώνακτος (111)ώρες 3,00 X 349,04 = 1047.12
2063,60

Τιμή εφαρμογής δρχ. 2063.-



' ο ν /  !’Άρθρο 1.8./’Αναλογία: 80% ΥΔΡ 6081.1 , 20% ΥΔΡ 6087

Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων σέ έδαφος γαιώδες ή ήμι- 
βραχώδες μέ ταυτόχρονη άνίχνευση, άντιστήριξη κ.λπ. πάσης φύσεως 
σωληνώσεων υφισταμένων δικτύων 'Εταιρειών ή ’Οργανισμών Κοινής 

Ώφελείας.

Γιά ένα κυβικό μέτρο (M3) έκσκαφής τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων ή 

έρευνητικών τομών έδάφους σέ έδαφος γαιώδες ή ήμιβραχώδες, πλάτους όρύγμα- 
τος καθοριζόμενου άπό τη μελέτη καί βάθους μέχρι 4,0 μ. σέ έδαφος ξερό 
ή έντός ΰδατος μέχρι στάθμης 0,30 μ., μέ ταυτόχρονη άνίχνευση, προστασία 
καί άντιστήριξη κατά τήν έργασία τών πάσης φύσεως σωληνώσεων υφισταμένων 
δικτύων Εταιρειών ή ’Οργανισμών Κοινής Ώφελείας, κατά τά λοιπά δπως τό 
άρθρο 1.6.

1. Μηχανικός έκσκαφέας 3/4 κ.υ. Η-Δ-·.I 5.0.6!  = li0-!4.».8!, = 190,45
100 100

2. ’Επιμελής έκσκαφή, μόρφωση παρειών 
καί πυθμένα σέ έργασία έργάτη

- 1 3 -

χωματουργού (112) ώρες 1,00 X 400,37 = 400,37

Σύνδεσμοι, ήλοι, φθορά ξυλείας 
κ.λπ. σέ ξυλεία πριστή (252) M3 Ο,ΟΟΙΧ 14600,00 = 14,60

’Αντιστήριξη, ύποστήριξη άγωγών 
κ.λπ. σέ έργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,35 X 546,66 = 191,33

796,75

Τιμή έφαρμογής δρχ. 796.-
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"Αρθρο 1.9./’Αναλογία: 80% ΥΔΡ 6082.1 - 20% ΥΔΡ 6087

'Εκσκαφές τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων σέ έδαφος βραχώδες μέ 

ταυτόχρονη άνίχνευση, άντιστήριξη κ.λπ. πόσης φύσεως σωλη

νώσεων ύφισταμένων δικτύων 'Εταιρειών ή ’Οργανισμών Κοινής 
Ώφελείας.

Γιά ένα κυβικό μέτρο έκσκαφής τάφρων τοποθετησεως σωλήνων ή 

έρευνητικών τομών έδάφους σέ έδαφος βραχώδες καί κατά τά λοιπά όπως 
τό άρθρο 1.8.

1. ’Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. Η.Δ. (508)I : J16.51._49 = 316,29
40 40

2. 'Εκρηκτική ϋλη σέ ζελατο-
δυναμίτιδα (213) χγρ. 0,15 X 76,00 = 11,40

3. ’Εργασία ύπονομοποιοϋ
(116) ώρες 3,00 X 423,47 = 1270,41

4. ’Εργασία χειρώνακτοί(111)
ώρες 4,00 X 349,04 = 1396,16

5. Σύνδεσμοι, ήλοι, φθορά .
ξυλείας, κ.λπ. σέ ξυλεία
πριστή (252) μ3 0,001 X 14600,00 = 14,60

6. ’Αντιστήριξη, υποστήριξη

άγωγών κ.λπ. σέ έργασία
τεχνίτη (113) ώρες 0,35 X 546,66 = 191,33

3200,19

Τιμή έφαρμογής δρχ. 3200.-
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"Αρθρο 1.10./Αναλογία 0ΙΚ2133/Σχετικά:ΥΔΡ 6081.2
\

Πρόσθετη άποζημίωση έκσκαφής τάφρων τοποθετήσεως σωληνώσεων σέ 
έδαφος γαιώδες ή ήμιβραχώδες, γιά βάθη μεγαλύτερα των 4,0 μ.

Πρόσθετη άποζημίωση, νιά ένα κυβικό μέτρο(Μ3) έκσκαφής σέ έδαφος 
γαιώδες - ήμιβραχωδες γιά βάθη μεγαλύτερα των 4,0 μ., έπιπλέον τής 

καταβαλλόμενης τιμής μέ βάση τά άρθρα 1.6. ή 1.8. 'Επιμέτρηση βάσει 
στοιχείων άρχικών καί τελικών διατομών.

1. Πρόσθετη έρνασία έκσκαφής σέ

έργασία χωματουρ/οϋ (112) ώρες 0,10 X 400,37 = 40,04

2. Πρόσθετη έργασία άναπετάσεως
σέ έργασία χειρώνακτα

(111) ώρες 0,60X349,04 = 209,42

Τιμή έφαρμογής δρχ. 249.-
V (

Άρθρο 1.11./’Αναλογία 0ΙΚ2133/Σχετικά ΥΔΡ 6082.2

Πρόσθετη άποζημίωση έκσκαφής τάφρων τοποθετήσεως σωληνώσεων
σέ έδαφος βραχώδες, γιά βάθη μεγαλύτερα των 4,0 μ.

Πρόσθετη άποζημίωση, νιά ένα κυβικό μέτρο (M3) έκσκαφής σέ 

έδαφος βραχώδες, γιά βάθη μεγαλύτερα τών 4,0 μ., έπιπλέον τής καταβαλλό
μενης τιμής μέ βάση τά άρθρα 1.7. ή 1.8. ’Επιμέτρηση βάσει στοιχείων 
άρχικών καί τελικών διατομών.

1. Πρόσθετη έργασία έκσκαφής
σέ έργασία χωματουργού (112) ώρες 0,20 X 400,37 «* 80,07

2. Πρόσθετη έργασία άναπετάσεως
σέ έργασία χειρώνακτα (111) ώρες 1,00 X 349,04 = 349,04

429,11

Τιμή έφαρμογής δρχ. 429.-
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"Αρθρο 1.12./’Αναλογία ΥΔΡ 6067

Έπίχωση όρυγμάτων μέ κατάλληλα προϊόντα έκσκαφής.

Γιά ένα κυβικό μέτρο (μ3) πλπρώσεως τάφρων ή όρυγμάτων μέ κατάλ

ληλα προϊόντα έκσκαψών σέ στρώσεις πάχους μέχρι 25 έκ. μέ τήν έκκριψη, 

διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, τό κοπάνισμα ή τή χρησιμοποίηση δονητικών 
άλλά δχι έπιβλαβών γιά τήν άσφάλεια των Τεχνικών "Εργων μέσων ή άλλων 

ειδικών συμπυκνωτών, τήν έπί τόπου άξια του νερού διαβροχής καί τή δαπάνη 
μιας τουλάχιστον δοκιμασίας άνά 1000Μ3 συμπυκνωμένου όγκου καί πάντως μιας 

γιά κάθε αύτοτελές έργο γιά τήν έξακρίβωση τής συμπυκνώσεως πού έχει
έπιτευχθεΐ. Ό  βαθμός συμπυκνώσεως δέν πρέπει νά είναι κατώτερος άπό 95%. 
(τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR).

Τιμή άνά M3 συμπυκνωμένου όγκου έπιχώσεως.

1. Προμήθεια νερού (630) M3 0,10 X 45,27 = 4,53

2. "Εκριψη» διάστρωση, διαβροχή 
καί συμπύκνωση, άνηγμένη σέ
έργάτη άνειδίκευτο (111) ώρες 0,80 X 349,04 = 279,23

283,76

Τιμή έφαρμογής δρχ. 283.-

/
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Άρθρο 1.13./ ΟΔΟ 1530

Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος

'Όπωζ ΟΔΟ 1530(1 ,0 μ3).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 68.-

Άρθρο 1.14./Αναλογία ΥΔΡ 6068 

'Υποστρώματα άμμοχάλικου.

Γιά ένα κυβικό μέτρο άμμοχάλικου γιά ύποστρώματα τεχνικών έργων, 
μαζί μέ τήν προμήθεια καί τήν μεταφορά έπί τόπου του έργου τοΰ άμμοχάλικου 
καί τήν έργασία διαστρώσεως καί συμπυκνώσεως.

325,69 - 

244,33 .

192,14 
762,16

Τιμή έφαρμογής δρχ. 762.-

1.
2.

3.

Άμμοχάλικο λατομείου (614) μ·* 1,05 X 310,18

Διάστρωση, συμπύκνωση σέ 

έργασία έργάτη άνειδίκευτου 
(111) ώρες 0,70 X 349,04

Μεταφορά τοΰ άμμοχάλικου σέ 
συμβατική άπόσταση 12 χλμ.
1 ,05 X 1 ,60 Χ(2,50 + 0,7 X 12,0) X =

= 1,05 X 1,60 X 10,90 X 10.492,62/1000 =

Άρθρο 1.15./Αναλογία 70% ΥΔΡ 6071 - 30% ΥΔΡ 6073

Φορτοεκφόρτωση καί μεταφορά προϊόντων έκσκαφής. -'

Γιά τήν φορτοεκφόρτωση καί μεταφορά των πάσης φύσεως προϊόντων 

έκσκαφής, κατεδαφίσεως, έκβραχισμών, σέ θέσεις άπορρίφεως δπου έπιτρέπε- 

ται άπό τις Αρχές. Συμπεριλαμβάνεται ή καθυστέρηση τοΰ αύτοκινήτου 
καί ή διάστρωση των προϊόντων.

’Επιμέτρηση σέ δγκο όρύγματος άπ’ δπου προέρχονται (χωρίς έπίπλησμα). 

Μεταφορά σέ συμβατική άπόσταση 1,0 χλμ.

1 ,70 X (2,50 + 0,70 X 1 ,0) X =
1000

= 1 ,70 X 3,20 X -ΙΡ-49·2·?..6̂ · = = 57,08
1000

Τιμή έφαρμογής δρχ. 57.-
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"Αρθρο 1.16./ΥΔΡ 6100

Ξυλοζεύγματα άντιστηρίξεως πρανών ή παρειών σκάμματος 

μέ μαδέρια ή πασσαλοσανίδες καί τ(.ς ξυλοζεύξεις.

"Οπως ΥΔΡ 6100 (1,0 μ2)

Τιμή έφαρμογης δρχ.

"Αρθρο 1.17/ΥΔΡ 6106/(ΟΔΟ 2951)

"Αντληση νεροϋ άνά ώρα πλήρους λειτουργίας άντλητικοϋ 
τήματος 2 ίντσων.

’Όπως ΟΔΟ 2951 (1 ώρα).

ίΜ

233. -

συγκρο

Τιμή έφαρμογης δρχ. 282.-
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2. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 2.1./ΥΔΡ 6325

Σκυρόδεμα Β 160

"Οπως ΥΔΡ 6325 (1,0 μ3).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 3446.-

Άρθρο 2.2./ΥΔΡ 6326

Σκυρόδεμα Β 160 ν'

"Οπως ΥΔΡ 6326 (1,0 μ3).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 4022.-

Άρθρο 2.3./ΥΔΡ 6301 /(0Δ0641 )

Ξυλότυποι έπιπέδων έπιφανειων 

"Οπως ΥΔΡ 6301. (1,0 μ2)
Τιμή έφαρμογής δρχ. 216.-

Άρθρο 2.4./ΥΔΡ 6302

Ξυλότυποι καμπύλων έπιφανειων άγωγών, φρεατίων, διωρύγων.

"Οπως ΥΔΡ 6302 (1,0 μ2).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 977.-

Άρθρο 2.5./ΥΔΡ 6303

Λυόμενοι ξυλότυποι καμπύλων έπιφανειων άγωγών καί φρεατίων. 

"Οπως ΥΔΡ 6303 (1,0 μ2).
Τιμή έφαρμογής δρχ, 651.-

Άρθρο 2.6./ΥΔΡ 6310/(ΟΔΟ 2611)

Σίδηρους όπλισμός St I

"Οπως ΥΔΡ 6310 (τιμή ένός χγρ).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 57,10.-

*Αρθρο 2.7./ΥΔΡ 6752

Χυτοσίδηρό καλύμματα καί έσχάρες φρεατ(ων.

"Οπως ΥΔΡ 6752 ( 1, 0 χγρ).

Ιι.μή έφαμμιιγής δρχ. /0,30.-
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"Αρθρο 2.0./ΥΔΡ 6753

Βαθμίδες άπό μαλακό χυτοσίδηρο,

"Οπως ΥΔΡ 6753 ( 1,0 ΧΥΡ·)
Τιμή έφαρμογης δρχ. 143.-

"Αρθρο 2.9 /’Αναλογία ΥΔΡ 6403

’Επίχρισμα πατητό πάχους 2 έκ.

’Επίχρισμα πατητό πάχους 2 έκ., μέ τσιμεντοκονίαμα των 650 χνρ. 
τσιμέντου κοινού σέ έπιφάνειες έργων ύπονόμων, μέ τρεις στρώσεις, ή πρώτη 
πεταχτή, ή δεύτερη στρωτή καί ή τρίτη πατητή. ’Επίπαση μέ τσιμέντο γιά 
έπίτευξη λείας έπιφανείας.

1. Τσιμεντοκονίαμα
των 650 χγρ. (652) μ3

2. ’Ικριώματα σέ
3

ξυλεία πελεκητή (251) μ
3. Τεχνίτης (113) ώρες
4. ’Εργάτης άνειδίκευτος

(111) ώρες

0,022 X 4521,28 = 99,47

0,0005X13000,00 = 6,50
0,80 X 546,66 = 437,33

0,30 X 349,04 = 104,71
648,01

Τιμή έφαρμογης δρχ. 648.-

"Αρθρο 2.10./’Αναλογία ΥΔΡ 6803 (ΟΔΟ 2922)/Σχετικά ΥΔΡ 6803, 6807

"Αρση καί άνακατασκευή πλακών πεζοδρομίου, νησίδων καί πλατειών.

Γιά τήν άρση καί άνακατασκευή ένός τετραγωνικού μέτρου πλακοστρώσεως 

όποιασδήποτε έπιψάνειας πεζοδρομίων, νησίδων καί πλατειών μέ άντιολισθηρές 
τσιμέντινες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας πάχους 5 έκ. Συμπεριλαμβάνεται ή 

δαπάνη κατασκευής τής βάσεως έδράσεως άπό άμμοχάλικο τελικού πάχους 10 έκ. 
ή φορτοεκφόρτωση, μεταφορά των υλικών άπό όποιαδήποτε άπόσταση καί σταλία 
τού αύτοκινήτου, ή προμήθεια καί έπί τόπου μεταφορά τών πλακών, ή δαπάνη τού 
άσβεατοκονιάματος περιεκτικότατος 180 χγρ τσιμέντου κοινού άνά μ3 άμμου, 
πάχους 3 έκ. γιά τήν τοποθέτηση^τών πλακών, ή δαπάνη άρμολογήματος μέ τσιμεντο
κονίαμα ώναλογίας 650 χγρ άνά μ3 κονίας καί κάθε άλλη έργαοία γιά τήν έντεχνη 
έκτέλεση τής πλακοοτρώσεως.



1 .

2.

3.
4.
5.

"Αρση πλακών σέ έργασία
έργάτη άνειδείκευτου (111) ώρες 2.00 X 349,04 = 698,04

Κατασκευή βάσεως έδράσεως
α) άμμοχάλικο θραυστό λατομείου (614)μ3 0,135X310,18 = 41 ,87

3) μεταφορά άμμοχάλικου σέ κατά παραδοχή 1

άπόσταση 12 χλμ.
0,135X1 ,60Χ( 2,5+0,7X12,0 )ΧΗ···Δ·-(-5-9-̂

= 0,135 X 1,60 X (2,5 + 0,7 X 12.0) X 10492'62 . 24,70
1000

Προμήθεια πλακών (302) μ^ 1,02 X 239,00 243,78

Τσιμεντοκονία(652 )μ 0,012X4521,28 54,26
Εργασία τοποΟετήσεως
α) έργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,80 X 546,66 437,33

β) έργασία έργάτη άνειδίκευτου
(111) ώρες 0,60 X 349,04 209,42

1709,40

Τιμή έφαρμογης δρχ. 1709.-

ΆρθμΗ Ρ; 11 · / γf Y A P  nnnr, (ΠΛΠ ?u?1)/Wni'M ΥΑΡ ΠΟΠΠ

"Αρση καί άνακατασκευή πρόχυτων κρασπέδων άπά σκυρόδεμα

Γιά τήν άρση καί άνακατασκευή ενός μέτρου μήκους πρόχυτων κρασπέδων 
άπό σκυρόδεμα. Συμπεριλαμβάνεται ή προμήθεια καί ή έπί τόπου μεταφορά των 
πρόχυτων κρασπέδων, ή κατασκευή τής βάσεως έδράσεως, ή τοποθέτηση των κρασπέ
δων καί ή δαπάνη στηρίζεώς τους άπό σκυρόδεμα Β 160, ή άρμολόγηση μέ τσιμεντο-

3
κονία περιεκτικότητας 650 χγρ. τσιμέντου άνά μ Koviasκαθώς καί κάθε άλλη

δαπάνη γιά τήν έντεχνη έκτέλεση της έργασίας.

1. "Αρση κρασπέδων σέ έργασία

έργάτη άνειδίκευτου (111) ώρες 0,50 X 349,04 = 174,52

2. Προμήθεια κρασπέδων (301) μμ 1,00 X 168,00 = 168,00

3. Άοπλο σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ^ 0,05 X 4022,45 = 201,12

4.
3

Τσιμεντοκονία 650 χγρ. (652) μ 0,002 X 4521,28 = 9,04

5. ’Εργασία κατασκευής βάσεως
έδράσεως, τοποθετήσεως, άρμολογήματος κ.λπ.
α) τεχνίτης (113) ώρες 0,50 X 540,66 >· 2/3,33

β) έργάτης ώνειδίκευτος (111)ώρες 0,60 X 349,04 = 209,42
1035,43

Τιμή έφαρμογης δρχ. 1035.-
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’Άρθρο 2.12./Αναλογία 30% OIK 2226 - 70% ΥΔΡ 6325
Αποσύνθεση καί άνακατασκευή καταστρώματος όδοΰ άπό άοπλο

σκυρόδεμα.

Γιά τήν άποσύνθεση ένός τετραγωνικού μέτρου καταστρώματος όδοΰ 

άπό άοπλο σκυρόδεμα όποιουδήποτε πάχους καί τήν άνακατασκευή του άπό 

άοπλο σκυρόδεμα άπό Β 120 τελικού πάχους 20 έκ. μαζί μέ τήν κατασκευή 

ύποστρώματος άπό άμμοχάλικο πάχους 20 έκ. δπως στό άρθρο 1.16.

1. Άποσύνθεση όδοστρώματος
α) έργασία Βοηθού (112) ώρες 0,15 X 5,00 X 400,37 = 300,28
β) έργασία έργάτη άνειδίκευτου

(111) ώρες 0,15X1,50X349,04= 78,53

2. Κατασκευή ύποστρώματος (Τ.Ε.Τ.14) μ* 1 2 3 0,20 X 762,16 = 152,43

3. Άοπλο σκυρόδεμα Β 120 (6325) μ3 0,20 Χ3446.38 = 689,28
1220,52

Τιμή έφαρμογής δρχ. 1220.-
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Άρθρο 2.13./Αναλογία 50% ΟΔΟ 3111 Β - 50% ΟΔΟ 4521 Β

Αποσύνθεση καί άνακατασκευή άσφαλτικοϋ όδοστρώματος.

Γιά τήν άποσύνθεση ένός τετραγωνικού μέτρου άσφαλτικοϋ όδοστρώματος 

καί τήν άνακατασκευή του περιλαμβανομένης τής κατασκευής υποστρώματος άπό 

άμμοχάλικο λατομείου τελικού πάχους 20 έκ., μιας στρώσεως άπό άοπλο σκυρό

δεμα κατηγορίας Β 120, τελικού πάχους 10 έκ., άσφαλτικής προεπαλείψεως 

άσφαλτικής στρώσεως βάσεως τελικού συμπυκνωμένου πάχους 5 έκ. άπό άσφαλτικό 

μίγμα καταλλήλου συνθέσεως, παραγόμενο έν θερμώ, περιεκτικότητας 80 χγρ. 

καθαρής άσφάλτου σέ κάθε M3 μίγματος, άσφαλτικής συγκολλητικής έπαλείψεως 

καθώς καί κάθε άλλης δαπάνης γιά τήν άρτια κατασκευή καί τελική έμφάνιση 
τού όδοστρώματος.

1. Άποσύνθεση όδοστρώματος

α) έργάτης ειδικευμένος (112) ώρες 0,25 X 400,37 = 100,09
β) έργάτης άνειδίκευτος (111) ώρες 0,15 X 349,04 = 52,36

2.
3

'Υπόστρωμα άμμοχάλικου (Τ.Ε.Τ.14) μ 0,20 X 762,16 = 152,43

3. "Αοπλο σκυρόδεμα Β 120 (5325) M3 0,10 Χ3446,38 = 344,64

4. Άσφαλτική προεπάλευ^η (ΟΔΟ 4110) M2 1,00 X 42,68 = 42,68

5. Άσφαλτική στρώση βάσεως (ΟΔΟ 4321 Β)Μ2 1,00 X 197,72 = 197,72

6. Άσφαλτική συγκολλητική έπάλειψη
(0Δ0 4120) M2 1,00 X 17,33 = 17,33

907,55

Τιμή έφαρμογής δρχ. 907.-
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’Άρθρο 2.14./OIK 2226

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος

3
"Οπως 01Κ 2226 (1 μ πραγματικού όγκου πριν τήν καθαίρεση)

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2525.-

Άρθρο 2.15./Αναλογία 50% ΥΔΡ 6325 - 50% ΟΔΟ 2151
jS

"Εμφραξη υφισταμένων ύπονόμων.

Γιά μία έμφραξη υφισταμένου καί καταργουμένου ύπονόμου σέ όποιοδήποτε 

3άθος καί όποιασδήποτε διατομής. Συμπεριλαμβάνεται ή έκσκαφή καί έπανεπί- 

χωση τοϋ όρύνματος, διαστάσεων καταλλήλων ώστε νά έντοπισθεϊ ή άκριβής 
θέση τοϋ ύπονόμου, ή μερική τοπική καθαίρεση τοϋ σωλήνα καί ή έμφραξη του 
μέ άοπλο σκυρόδεμα Β 120. Δέν συμπεριλαμβάνεται ή άρση καί άνακατασκευή' 
τοϋ όδοστρώματος πού άμοίβεται χωριστά.

1. Έκσκαφή όρύγματος (Τ.Ε.Ί.8) μ·3 2,00 X 796,75 = 1593,50

2. Έπανεπίχωση όρύγματος (Τ.Ε.1.14) μ3 2,00 X 283,76 = 567,52

3. "Εμφραξη ύπονόμου (6325) μ2 0,05 X 3446,38 = 172,32 

2333,34

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2333.-

Άρθρο 2.16/Άναλογία ΟΙΚ 6201 

Σιδερένια κουφώματα.

Γιά ένα χιλιόγραμμο ύαλοστασίων ή θυρών άπό σίδηρο κουφωμάτων, δποιασ 
δήποτε διατομής, τοποθετημένο πλήρως μέ όλα τά σιδηρικά στερεώσεως, άναρτή- 

σεως καί λειτουργίας.

"Οπως 0ΙΚ 6201 (1 χγρ).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 296.-

Άρθρο 2.17/0ΙΚ 7603

Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί πάχους 4 χλστ.

"Οπως 0ΙΚ 7603 ( 1 μ2).
Τιμή έφαρμογής δρχ. 908.-
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"Αρθρο 2.18./OIK 7371

’Επιστρώσεις μέ μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά).

"Οπως ΟΙΚ 7371 (1 μ2).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 1302.-

Άρθρο 2.19./ΟΙΚ 7383

Μόρφωση περιθωρίων μέ μαρμαδοφηφίδες (Σουβατεπιά άπό μωσαϊκό). 

"Οπως ΟΙΚ 7383 ( 1 μ2 )
Τιμή έφαρμογης δρχ. 182.-

Άρθρο 2.20./ΟΙΚ 7711

’Υδροχρωματισμοί μέ τσίγκο καί κόλλα.

"Οπως ΟΙΚ 7711 (1 μ2).
Τιμή έφαρμογης δρχ. 135.-
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"Αρθρο 2.23/’Αναλογία HAM 5

’Αντικατάσταση παλιάς φθαρμένης ιδιωτικής παροχής ύδρεύσεως.
■ — — — — —   ......—      ■  ■

Γιά ενα μέτρο μήκους ιδιωτικής συνδέσεως ύδρεύσεως άπό σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο μέ ραφή IS O  m e d iu m  βαρέος τύπου (πράσινη έττικέτα) διαμέτρου 
1 ίντσας. Συμπεριλαμβάνεται ό σιδηροσωλήνας καί. κάθε είδους ειδικά τεμάχια 

καί μικροΟλικά, καθώς καί κάθε έργασία πλήρους έγκαταστάσεως, συνδέσεως 
καί δοκιμών πιέσεως.

Τό άρθρο έφαρμόζεται σέ περίπτωση πού διαπιστωθεί κατά τις έκσκαφές 

άτι ή συναντώμενη σύνδεση ύδρεύσεως είναι φθαρμένη καί άκατάλληλη, καί 
μετά άπό ύπόδειξη τοΰ έπιβλέποντος μηχανικού.

1. Σιδηροσωλήνας, αύξημένος κατά 30% γιά
ειδικά τεμάχια, ι*ξαρτή·

ματα, μικροΟλικά (ΑΤΟΕ 566.3) 1,30 X 167,00 = 217,10
’Εργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,50 X 546,66 = 273,33
’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,50 X 400,37 = 200,19

690,62

Τιμή έφαρμογής δρχ 690.-



3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

Άρθρο 3.1.

Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων άπό προκατασκευασμένους τσιμεντο- 
σωλήνες.

Γιά ένα μέτρο πραγματικοί) μήκους άγωγοΰ όμβριων ύδάτων άπό τσιμεντο- 

σωλήνες πρεσσαριστούς άρμολογημένους μέ τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. τσι
μέντου, σέ όποιοδήποτε βάθος, μαζί μέ τό σκυρόδεμα έγκιβωτισμοΰ Β 160, 

καί διαστάσεις όπως στό άντίστοιχο σχέδιο τής μελέτης. Συμπεριλαμβάνονται 
οί δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς καί φορτοεκφορτώσεως των τσιμεντοσωλήνων, 
οί έργασίες διευθετήσεως τοϋ πυθμένα τής τάφρου, ή άξια τοϋ σκυροδέματος 
έγκιβωτισμοΰ, των ξυλοτύπων, τοΰ τσιμεντοκονιάματος, οί έργασίες κατεβάσμα
τος καί συνδέσεως των σωλήνων, τά μικροϋλικά καί οί δαπάνες γιά τις δοκιμές 

στεγανότατος των σωλήνων. Τυχόν άπαιτούμενα άντληση νερού άμοίβεται χωριστά

3.1 .1. Διαμέτρου Φ40 έκ./Αναλογία ΥΔΡ 6730.4

1. Τσιμεντοσωλήνες (263) μ.μ. 1,05 X 319,00 = 334,95
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,247 X 4022,45 = 993,55
3. Ξυλότυπος (6301) μ2 0,54 X 216,53 = 116,93
4. Τσιμεντοκονίαμα

650 χγρ. (652) μ3 0,0045Χ 4521 ,28 χ= 20,35
5. ’Εργασία τεχνίτη(113) ώρες 0,40 X 546,66 = 218.66
6. ’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,50 X 400,37 = 200,19
7. ’Εργασία άνειδίκευτου

(111) ώρες 0,35 X 349,04 = 122,16

2006,79

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2006 . -

3.1 .2. Διαμέτρου Φ 50 έκ./’Αναλογία ΥΔΡ 6730.5

1. Τσιμεντοσωλήνες (263.2) μ.μ. 1,05 X 409,00 = 429,45
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,305 X 4022,45 = 1226,85
3. Ξυλότυπος (6301) μ2 0,63 X 216,53 = 136,41
4. Τσιμεντοκονίαμα (652) μ3 0,0050Χ 4521,28 = 22,61
5. ’Εργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,60 X 546,66 3= 328,00
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6. ’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,65 X 400,37 = 260,24
7. ’Εργασία άνειδίκευτσυ

(111) ώρες 0,40 X 349,04 = 139,62

2543,18

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2543.-

3.1 .3. Διαμέτρου Φ 60 έκ. /’Αναλογία ΥΔΡ 6730.6

1. Τσιμεντοσωλήνες (264) μ.μ. 1,05 X 540,00 — 567,00
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,366 X 4022,45 = 1472,22
3. Ξυλότυπος (6301) μ2 0,72 X 216,53 = 155.90
4. Τσιμεντοκονίαμα (652) μ3 0,ϋ060Χ 4521,28 = 27,13
5. ’Εργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,70 X 546,66 = 382,67
6. ’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,80 X 400,37 = 320,30
7. ’Εργασία άνειδίκευτου

(111) ώρες 0,50 X 349,04 = 174,52
! 3099,74

Τιμή έφαρμογης δρχ. 3099.-

3.1 .4. Διαμέτρου Φ 70 έκ. /’Αναλογία ΥΔΡ 6730.6

1. Τσιμεντοσωλήνες μ.μ. 1,05 X 750,00 =
i

787,50
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,50 X 4022,45 = 2019,27
3. Ξυλότυπος (6301) 2

μ 0,87 X 216,53 = 188,38
4. Τσιμεντοκονίαμα

650 χλγρ. (652) μ3 0,0070Χ 4521,28 = 31,65
5. ’Εργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,80 X 546,66 = 437,33
6. ’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,95 X 400,37 = 380,35
7. ’Εργασία άνειδίκευτου

(111) ώρες 0,60 X 349,04 = 209,42

4053,90

Τιμή έψαρμογής δρχ. 4053.-

3.1 .5 Διαμέτρου Φ 80 έκ. /’Αναλογία ΥΔΡ 6730.6

1. Τσιμεντοσωλήνες (265) μ.μ. 1,05 X 1110,00 s 1155,50
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,612 X 4022,45 = 2461,74
3. Ξυλότυπος (6301) μ2 0,96 X 216,53 = 207,87
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4. Τσιμεντοκονίαμα
650 χλγρ. (652) μ3 0,0080Χ 4521,28 = 36,17

5. Έργασία τεχνίτη (113) ώρες 0,90 X 546,66 = 491,99
6. Έργασία βοηθοϋ (112) ώρες 1,10 X 400,37 = 440,41
7. Έργασία άνειδίκευτου

(111) ώρες 0,70 X 349,04 = 244,33
5048,01

Τιμή έφαρμογής δρχ. 5048.-

Άρθρο 3.2./Αναλογία 6740.1

Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων έγχυτοι άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160.

Γιά ένα μέτρο πραγματικού μήκους άγωγοϋ κυκλικής διατομής, έγχυτου 
άπό άοπλο σκυρόδεμα Β 160 μέ διαστάσεις δπως στό σχέδιο τής μελέτης, μέ 

έσωτερικοίιςλυόμενους ξυλότυπους ή μήτρες έλαστικές ή πλαστικές. Περιλαμβά
νεται κάθε είδους υλικό καί έργασία τόσο γιά τήν κατασκευή του φέροντος 
ύποστρώματος καί τοϋ κυρίως άγωγοϋ, δσο καί γιά την άφαίρεση των τύπων καί 
τής μήτρας γιά τήν έπαναχρησιμοποίησή της." Ή  τυχόν άντληση νεροΰ άμοίβεται 
χωριστά.

3.2.1. Διαμέτρου Φ 90 έκ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ2 0,662 X 4022,45 * 2662,86
2. Ξυλότυπος έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ2 0,85 X 216,53 = 184,05
3. Λυόμενοι ξυλότυποι

κομτΐιλων έπιφανειών(6303) μ2 2,88 X 651,59 = 1876,58

4723,49

Τιμή έφαρμογής δρχ. 4723.-

3.2.2. Διαμέτρου Φ 100 έκ.

1. Σκυρόδεμα Β 160

2. Ξυλότυπος έπιπέδων 
έπιφανειών

3. Λυόμενοι ξυλότυποι 

καμπύλων έπιφανειών

(6326) μ3 0,730 X 4022,45 = 2936,39

(6301) μ2 0,92 X 216,53 = 199,21

(6303) μ2 3,14 X 651,59 = 2045,99
5181,59

Τιμή έφαρμογής δρχ. 5181.-
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3.2.3. Διαμέτρου Φ 110 έκ. ,

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,888 X 4022,45 = 3571,94
2. Ξυλότυπος έταπέδων

έπιφανειων (6301) μ3 1,01 X 216,53 = 218,70
3. Λυόμενοι ξυλότυποι

καμπύλων έπιφανειων (6303) μ3 3,43 X 651,59 = 2234,95

6025,58

Τιμή έφαρμογής δρχ. 6025.-

3.2.4 Διαμέτρου Φ 120 έκ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,964 X 4022,45 = 3877,64
2. Ξυλότυπος έπιπέδων 

έπιφανειων (6301) 2μ 1,08 X 216,53 = 233,85
3. Λυόμενοι ξυλότυποι 

καμπύλων έπιφανειων (6303) μ2 3,77 X 651,59 = 2456,49

6567,99

Τιμή έφαρμογης δρχ. 6567.-

"Αρθρο 3.3./’Αναλογία 50% ΥΔΡ 6326, 40% ΥΔΡ6310, 10% ΥΔΡ 6301.

’Αγωγοί άποχετεύσεως όμβριων όρθογωνικής διατομής άπό όπλισμένο 
σκυρόδεμα Β 160.

Γιά ένα μέτρο πραγματικού μήκους άγωγοΰ όρθογωνικής διατομής άπό πλά
κες όπλισμένου σκυροδέματος Β 160 μέ διαστάσεις καί όπλισμούς όπως στό 

σχέδιο τής μελέτης. Περιλαμβάνεται κάθε είδους ύλικό καί έρνασία γιά τήν 
κατασκευή του άγωγοΰ, ό όπλισμός καθώς καί ό ξυλότυπος. Ή  τυχόν άντληση 
νερού άμοίβεται χωριστά.

3.3.1. ’Εσωτερικών διαστάσεων 1,50 X 1,50 μ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) ο
μ 1,75 X 4022,45 = 7039,29

2. Ξυλότυπος έπιπέδων
έπιφανειων (6301) 2

μ 4,50 X 216,53 - 974,39
3. 'Οπλισμός St I (6310) XYP. 74,00 X 57,10 = 4225,40

12239,08

Τ ι μ ή  έ φ α ρ μ ο γ ή ς  δ ρ χ . 1 2 . 2 3 9 . -



3.3.2. ’Εσωτερικών διαστάσεων 1,50 X 1,80 μ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 1,90 X 4022,45 = 7642,66
2. Ξυλότυπσι έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ2 5,10 X 216,53 = 1104,30
3. 'Οπλισμός St I (6310) χγρ. 78,50 X 57,10 = 4482,35

13229,31

Τιμή έφαρμογής δρχ. 13.229.-
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3.3.3. Εσωτερικών διαστάσεων 2,00 X 2,50 μ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ ° 3,06 X 4022,45 = 12308,70
2. Ξυλότυποι έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ 2 7,00 X 216,53 = 1515,71
3. 'Οπλισμός St I (6310) χ γ ρ . 113,40 X 57,10 = 6475,14

20299,55
/

Τιμή έφαρμσγης δρχ. 20.299.-

3.3.4. ’Εσωτερικών διαστάσεων 2,50 X 3,00 μ.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 3,66 X 4022,45 = 14722,17
2. Ξυλότυποι έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ2 8,50 X 216,53 = 1840,51
3. 'Οπλισμός St I (6310) ΧΥΡ. 217,40 X 57,10 = 12413,54

28976,21

Τιμή έφαρμσγης δρχ. 28.976.-

“Αρθρα 3.4./’Αναλογία 50% ΥΔΡ 6326, 20% ΥΔΡ 6403, 30% ΥΔΡ 6752 

Τυπικό φρεάτιο δικτύου όμβριων.

Γιά ένα τυπικό φρεάτιο δικτύου όμβριων (τεμ) όρθογωνικής κατόψεως 
1,50 X 1,50 μ. άπό σκυρόδεμα Β 160 μέ έπίχρισμα τσιμεντοκονίας τών 650 

χγρ. τσιμέντου σέ όποιοδήποτε βάθος, σύμφωνα μέ τά σχέδια τής μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνεται ή άξια τοϋ σκυροδέματος, τών ξυλοτύπων, τοΰ όπλισμοϋ 

St I, τής πλάκας έπικαλύψεως, τής τσιμεντοκονίας, ή διαμόρφωση τοϋ πυθμένα, 

ή σύνδεση τοϋ φρεατίου μέ τούς άγωγούς τοϋ δικτύου, διαμέτρων Φ 40 έως 
Φ 120 έκ. καθώς καί ή άξια τών βαθμιδών άπό μαλακόχϋτοσίδηρο καί τοϋ 
καλύμματος άπό χυτοσίδηρο διαστάσεων 55 X 75. έκ.



-  3 2  -

Δέν συμπεριλαμβάνεται ή άξια του λαιμού του φρεατίου, πού πληρώνεται μέ τό 

άρθρο 3.5., καθώς καί. ή τυχόν άντληση νερού πού άμοίβεται χωριστά.

Μέ την τιμή τοϋ άρθρου αύτοϋ πληρώνεται έπίσης καί ή παραλλαγή 

τοϋ φρεατίου πενταγωνικής κατόψεως, πού κατασκευάζεται σέ περιπτώσεις 

άλλαγής διευθύνσεως κατά 10° έως 80°, δπως φαίνεται στό άντίστοιχο σχέδιο 

τής μελέτης.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) ,3 5,38 X 4022,45 = 21640,78

2. 'Οπλισμός St I (6310) χ γ ρ . 91,73 X 57,10 = 5237,78

3. -υλότυποι έπιπέδων

έπιφανειών (6301) u2 11 ,85 X 216,53 = 2565,88

4. Λυόμενοι ξυλότυποι καμπύλων

έπιφανειών (6303) 1,88 X 651,59 = 1224,99

5. ’Επιχρίσματα των 650 χγρ

τσιμέντων (Τ.Ε.2 .9) μ 17,74 X 648,01 = 11495,70

6. Βαθμίδες άπό μαλακό
I

χυτοσίδηρο (6753) ΧΥΡ. 23,20 X 143,63 = 3332,22

7. Κάλλυμα άπό 
χυτοσίδηρο (6752) ΧΥΡ· 247,00 X 70,33 .. 17371,51

62868,86

Τιμή έφαρμογής δρχ. 62.868.-

Άρθρο 3.5./’Αναλογία 70% ΥΔΡ 6326, 30% ΥΔΡ 6753 

Λαιμός φρεατίου όμβριων,

Γιά ένα μέτρο μήκους λαιμού φρεατίων όμβριων ή στομίων έπισκέψεως 
όρθογωνικών άγωγών όρθογωνικής κατόψεως διαστάσεων 0,55 X 0,75 μ., δπως 
στό άντίστοιχο σχέδιο τής μελέτης, μαζί μέ τις βαθμίδες άπό μαλακό χυτο

σίδηρο, πού όρίζονται σέ τρεις άνά μέτρο.

Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ^ 0,68 X 4022,55 « 2735,33
Ξυλότυποι έπιπέδων

2
έπιφανειών (6301) μ 6,80 X 216,53 = 1472,40

’Επίχρισμα τών 650
2

χγρ. τσιμέντου (Τ.Ε.2.9) μ 2,60 X 648,01 = 1684,83

Βαθμίδες άπό μαλακό 
χυτοσίδηρο (6753) χγρ. 17,40 X 143,63 = 2499,16

8391 ,73 
8391. -Τιμή έφαρμογής δρχ.
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f

“Αρθρο 3.6. /’Αναλογία ΥΔΡ 6752

Στόμιο έπισκέψεως όρθογωνικών άγωγών όμβριων.

Γιά ένα στόμιο έπισκέψεως (τεμ) όρθογωνικών άγωνών όμβριων, δπως 
στό σχέδιο της μελέτης. Περιλαμβάνεται τό κάλυμμα άπό χυτοσίδηρο καί οί 

βαθμίδες άπό μαλακό χυτοσίδηρο. *0 λαιμός πληρώνεται χωριστά μέ τό άρθρο 
3.5. ’Επίσης χωριστά πληρώνεται ή έκσκαφή, ή καθαίρεση σκυροδέματος τής 

όροφής, ύφισταμένων καί άγωγών ή τυχόν άνακατασκευή τής όροφής τοΰ άγωγοϋ σέ 

περίπτωση πού δέν έχει τήν άπαιτούμενη άντοχή.

1. Βαθμίδες άπό

μαλακό χυτοσίδηρο 
2. Κάλυμμα άπό

(6753) χγρ. 40,60 X 143,63 = 5831,38

χυτοσίδηρο (6752) χγρ. 247,00 X 70,33 = 17371,51 
23202,89

Τιμή έφαρμογής δρχ. ■ 23.202.-

"Αρθρο 3.7./’Αναλογία 80% ΥΔΡ 6326, 20% ΥΔΡ 6752 

Φρεάτιο πτώσεως δικτύου όμβριων.

Γιά ένα φρεάτιο πτώσεως δικτύου όμβριων (τεμ) όρθογωνικής κατόψεως 

1,50 X 2,50 μ. άπό σκυρόδεμα Β 160 μέ έπίχρισμα τσιμεντοκονίας των 650 χγρ. 

τσιμέντου, σύμφωνα μέ τά σχέδια τής μελέτης. Συμπεριλαμβάνεται ή άξια τοΰ 
σκυροδέματος, των ξυλοτύπων, τού όπλισμοϋ St I τής πλάκας έπικαλύψεως, τής 

τσιμεντοκονίας, ή διαμόρφωση τοΰ πυθμένα, ή σύνδεση τοΰ φρεατίου μέ τούς 
άγωνούς διαμέτρου Φ 110 έκ., ή άξια των βαθμιδών άπό μαλακό χυτοσίδηρο καί 

τοΰ καλύμματος άπό χυτοσίδηρο διαστάσεων 55 X 75 έκ. καθώς καί ή άξια τοΰ 
λαιμού τοΰ φρεατίου. Τυχόν άντληση νεροϋ άμοίβεται χωριστά.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ° 14,88 X 4022,45 - 59854,06
2. 'Οπλισμός St I (6310) χγρ. 127,47 X 57,10 = 7278,54

3. Ξυλότυπος έπιπέδων
9

έπιφανειών (63Q1) μ 39,10 X 216,53 = 8466,32

4. Λυόμενοι ξυλότυποι
καμπύλων έπιφανειών (6303)μ2 4,32 X 651,59 = 2814,87

5. ’Επιχρίσματα τών 650
χγρ. τσιμέντου (Τ.Ε.2.9) μ^ 45,95 X 648,01 = 29776,06
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6. Βαθμίδες άπό

7.
μαλακό χυτοσίδηρο 
Κάλυμμα άπό

(6753) χγρ. 58,00 X 143,63 = 8330,54

χυτοσίδηρο (6752) χγρ. 247,00 X 70,33 = 17371,51 
133891,90

Τιμή έφαρμογης δρχ. 133.891.-

”Αρθρο 3.8./’Αναλογία 50% ΥΔΡ 6326, 50% ΥΔΡ 6752 

Φρεάτιο ύδροσυλλογής τύπου Υ1

Γιά ένα φρεάτιο ύδροσυλλογης τύπου Υ1 (τεμ) δπως στό άντίστοιχο 
σχέδιο τής μελέτης. Περιλαμβάνεται ή άξια έκσκαφής του φρεατίου, τού 

σκυροδέματος Β 160, των ξυλοτύπων , τού όπλισμοΰ, τής τσιμεντοκονίας των 650 

χγρ. τσιμέντου, τοϋ καλύμματος άπό χυτοσίδηρο, καθώς καί ή άξία τού πηλο
σωλήνα διαμέτρου Φ 16 έκ. γιά τή σύνδεση μέ τόν άγωγό όμβρίων.

1. ’Εκσκαφή θεμελίων (Τ.Ε.1 .δΐμ'3 2,30 X 480,45 1105,04
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 1,06 Χ4022,45 = 4263,80
3. Ξυλότυπος έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ3 8,07 X 216,53 1747,40
4. 'Οπλισμός St I (6310) χγρ. 23,47 X 57,10 5? 1340,14
5. ’Επίχρισμα των 650

χλγρ τσιμέντου (Τ.Ε.2.9) μ2 1,22 X 648,01 = 790,57
6. Κάλυμμα άπό

χυτοσίδηρο (675.2) χγρ. 100,00 X 70,33 = 7033,00
7. Πηλοσωλήνας Φ 16 μέ μήκος κατά

παραδοχή 5,00 μ. 1,05X5,00X128,00 = 672,00
Προμήθεια καί φθορά (395.5) μ. 5,00 X 128,00 =5 672,00
Τοποθέτηση σέ

έργασία βοηθού (112) ώρες 1,00 X 400,37 = 400,37
17352,32

Τιμή έφαρμογης δρχ. 17.352.-

"Αρθρο 3.9./’Αναλογία 30% ΥΔΡ 6326, 70% ΥΔΡ 6752 

Φρεάτιο ύδροσυλλογης τύπου Υ2.

Γιά ένα φρεάτιο ύδροσυλλογής τύπου Υ2 (τεμ) μέ έσχάρα, δπως τό άντίστοιχο 
σχέδιο τής μελέτης καί κατά τά λοιπά δπως στό άρθρο 3.8.
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1. ’Εκσκαφή θεμελίων (Τ.Ε.1.5.) μ'3 1,00 X 480,45 = 480,45
2. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,65 X 4022,45 = 2614,59
3. ’Οπλισμός St I (6310) χγρ. 15,34 X 57,10 = 875,91
4. Ξυλότυπος έπιπέδων

έπιφανειών (63Q1) μ^ 4,04 X 216,53 = 874,78
5. ’Επίχρισμα (Τ.Ε.2.9) μ2 3,38 X 648,01 = 2190,27
6. Έσχάρα άπό

χυτοσίδηρο (6752) χγρ. 230,00 X 70,33 =16175,90
7. Πηλοσωλήνας Φ 16 μέ κατά παραδοχή μήκος 5,00 μ. 

Προμήθεια καί.

φθορά (395.5) μ. 1,05 X 5,0 X 128,00
Τοποθέτηση σέ

έργασία βοηθού (112) ώρες 1,00 X 400,37

Τιμή έφαρμογής δρχ.

672,00

400,37 

24284,27

24.284.-



4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
I

"Αρθρο 4.1.

’Αγωγοί ύπονόμων άπό πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 μέ τόν 

έγκιβωτισμό μέ άμμο.
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Γιά ένα μέτρο πραγματικού μήκους (άφαιρουμένου τοϋ μήκους τυχόν 

είδικών τεμαχίων) άγωγοΰ άπό πλαστικούς σωλήνες PVC δπως παραπάνω. Προμή

θεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση (γιά όσεσδήποτε συνδέσεις) 
έγκιβωτισμός των σωλήνων μέ άμμο καί δοκιμασία, ειδικός σύνδεσμος συνδέσεως 

σωλήνων καί φρεατίων.

4.1.1. ’Ονομαστικής διαμέτρου 160 χιλ. /ΥΔΡ 6711.1

δπως ΥΔΡ 6711.1.
Τιμή έφαρμογής δρχ. 707.- 

4.1.2. ’Ονομαστικής διαμέτρου 200 χιλ./’Αναλογία ΥΔΡ 6711.2

1. Άμμος έγκιβωτισμοϋ (6069) μ3 0,389 X 868,06 = 337,68

2. Προμήθεια καί φθορά
σωλήνων (375.2) μ 1,02 X 470,00 = 479,40

3. Τεχνίτης (113) ώρες 0,025 X 546,66 = 13,67

4. ’Ανειδίκευτος έργάτης (111) " 0,220 X 349,04 = 76,79
907,54

Τιμή έφαρμογής δρχ. 907.-

4.1 .3. ’Ονομαστικής διαμέτρου 250 χιλ./’Αναλογία ΥΔΡ 6711.3

1. Άμμος έγκιβωτισμοϋ (6069) μ.3 0,438 X 868,06 = 380,21

2. Προμήθεια καί φθορά

σωλήνων (375.3) μ. 1,02 X 800,00 = 816,00

3. Τεχνίτης (113) ώρες 0,031 X 546,66 = 16,95

4. Ανειδίκευτος έργάτης (111) ώρες 0,240 X 349,04 = 83,77
1296,93

Τιμή έφαρμογής δρχ. 1296.-
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4.1.4. ’Ονομαστικής διαμέτρου 315 χιλ./’Αναλογία ΥΔΡ 6711.4

1. Άμμος έγκιβωτισμοΰ (6069) μ3 0,494 X 868,06 . 428,82
2. Προμήθεια καί φθορά

σωλήνων (375.4)μ 1,02 X 1150,00 = 1173,00
3. Τεχνίτης (113) ώρες 0,048 X 546,66 = 26,24
4. Ανειδίκευτος έργάτης (111) ώρες 0,290 X 349,04 = 101,22

1729,28

Τιμή έφαρμογής δρχ. 1729.-

4. 1.5. ’Ονομαστικής διαμέτρου 355 χιλ./’Αναλογία ΥΔΡ 6711.5

1. Άμμος έγκιβωτισμοΰ (6069) μ3 0,543 X 868,06 _ 471,36
2. Προμήθεια καί φθορά

σωλήνων (375.5)μ 1,02 X 1500,00 = 1530,00
3. Τεχνίτης (113) ώρες 0,060 X 546,66 = 32,80
4. ’Ανειδίκευτος έργάτης (111) ώρες 0,340 X 349,04 = 118,67

2152,83

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2152.-

4. 1.6. ’Ονομαστικής διαμέτρου 400 χιλ./’Αναλογία ΥΔΡ 6711.6

1. “Αμμος έγκιβωτισμοΰ (6069) μ3 0,594 X 868,06 _ 515,63
2. Προμήθεια καί φθορά

σωλήνων (375.5) μ 1,02 X 1850,00 55 1887,00
3. Τεχνίτης (112) ώρες 0,075 X 546,66 = 41,00
4. ’Ανειδίκευτος έργάτης (111) ώρες 0,350 X 349,04 = 122,16

2565,79

Τιμή έφαρμογής δρχ. 2565.-

I
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Άρθρο 4.2./Αναλογία ΥΔΡ 6620.1

Καταθλιπτικός άγωγός άκαθάρτων.

Γιά ένα μέτρο μήκους καταθλιπτικοϋ άγωγοΰ άκαθάρτων άπό πλαστικούς 
σωλήνες PVC όνομαστικής πιέσεως 6 άτμοσψαιρώγ δνομαστικής διαμέτρου 110 

χλστ., δπως στά σχέδια τής μελέτης. Προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, 

τοποθέτηση των σωλήνων καί κάθε έργασία συνδέσεως γιά τή διαμόρφωση τοΰ 

άγωγοΰ, καθώς καί οίσύνδεσμοι φρεατίων πού τοποθετούνται σέ θέσεις δια- 
σταυρώσεως τοΰ άγωγοΰ μέ τά φρεάτια. Περιλαμβάνεται καί ή άξια τής άμμου 
έγκιβωτισμοΰ τοΰ σωλήνα, πού άναφέρεται στόν δγκο έγκιβωτισμοϋ πέραν τοΰ’ 

άπαιτουμένου γιά τόν έγκιβωτισμό τοΰ άγωγοΰ βαρύτητας άκαθάρτων πού τοπο

θετείται στό ίδιο σκάμμα.

1. "Αμμοςέγκιβωτισμοϋ (6069) μ^ 0,83 X 868,06 = 720,49

2. Άγωγός PVC πλήρως κατα
σκευασμένος δπως ΥΔΡ
6620 (6620.1)μ 1,00 X 371,79 = 371,79

1092,28

Τιμή έφαρμογής δρχ. 1092.-

Άρθρο 4.3./’Αναλογία 60% ΥΔΡ 6326, 40% ΥΔΡ 6752

Κυλινδρικό φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων τύπου 01.

Γιά ένα φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων τύπου Φ1(τεμ) κυλινδρικό έσωτε- 
ρικής διαμέτρου 1,20 μ, άπό σκυρόδεμα Β 160, δπως στά σχέδια τής μελέτης. 
Συμπεριλαμβάνεται ή άξια τοΰ σκυροδέματος, των ξυλοτύπων, τοΰ όπλισμοϋ 
St I, τής τσιμεντοκονίας των 650 χγρ. τσιμέντου, ή διαμόρφωση τοΰ πυθμένα, 
ή σύνδεση τοΰ φρεατίου μέ τούς άγωγούς τοΰ δικτύου διαμέτρων Φ 200 έως 
φ 400 χλστ., καθώς καί ή άξια των βαθμιδών άπό μαλακό χυτοσίδηρο διαμέτρου 
60 έκ. Δέν συμπεριλαμβάνεται ή άξια τοΰ λαιμού τοΰ φρεατίου πού πληρώνεται 

χωριστά, ούτε καί ή τυχόν άντληση νερού.

Μέ τήν τιμή τοΰ άρθρου αύτοϋ πληρώνεται έπίσης καί τό κυρίως σώμα 
των φρεατίων πτώσεως άκαθάρτων τύπου Φ3 - Φ3α - Φ3β, ένώ οί κατασκευές 

πτώσεως πληρώνονται χωριστά.
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1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 3,38 X 4022,45 = 13595,88
2. 'Οπλισμός St I (6310) ΧΥΡ. 30,40 X 50,10 = 1523,04
3. Ξυλότυπος έπιπέδων

έπιφανειών (6301) μ2 1,13 X 216,53 = 244,58
4. Λυόμενος ξυλότυπος

καμπύλων έπιφ. (6303) μ2 8,44 X 651,59 = 5499,42
5. ’Επιχρίσματα των 650 χγρ.

τσιμέντου (Τ.Ε.2,.9) μ2 11,93 X 648,01 = 7730,76
6. Βαθμίδες άπό μαλακό

χυτοσίδηρο (6753) ΧΥΡ. 40,60 X 143,63 = 5831,38
7. Κάλυμμα άπό χυτό-

σίδηρο (6752) ΧΥΡ. 200,00 X 70,33 = 14066,00
' 48491,16

Τιμή έφαρμογής δρχ.48.491.- 

Άρθρο 4.4. /Ά\/άλογία 60% ΥΔΡ 6326, 40% ΥΔΡ 6752 ,

Κολουροκωνικό φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων τύπου Φ2.

Γιά ένα κολουροκωνικό φροάτιο άκαθάρτων τύπου Φ2 (τεμ) όπως στά 

σχέδια τής μελέτης καί γιά όποιοδήποτε βάθος. Συμπεριλαμβάνεται ή άξια 

τού σκυροδέματος, των ξυλοτύπων, της τσιμεντοκονίας των 650 χγρ, τσιμέντου 

ή διαμόρφωση τοϋ πυθμένα, ή σύνδεση του φρεατίου μέ τούς άγωγούς διαμέτρων 
Φ 200 έως Φ 400 χλστ, καθώς καί ή άξια των βαθμιδών άπό μαλακό χυτοσίδηρο 

καί τοϋ καλύμματος άπό χυτοσίδηρο, διαμέτρου 60 έκ. Τυχόν άντληση νεροΰ 
πληρώνεται χωριστά.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 2,96 X 4022,45 = 11906,45
2. Ξυλότυπος καμπύλων

έπιφανειών (6302) μ2 4,52 X 977,39 = 4417,80
3. Λυόμενος ξυλότυπος

καμπύλων έπιφ. (6303) μ2 8,07 X 651,59 = 5258,33
4. Επιχρίσματα των 650 χλγρ

τσιμέντων (Τ.Ε.2.9)μ2 13,38 X 648,01 = 8670,37
5. Βαθμίδες άπό μαλακό

χυτοσίδηρο (6753) χγρ. 29,00 X 143,63 = 4165,27
6. Κάλυμμα άπό

χυτοσίδηρο (6752) χγρ. 200,00 X 70,33 = 14066,00-
48484,22

Τιμή έφαρμογής δρχ. 48.484.-
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“Αρθρο 4.5./’Αναλογία 60% ΥΔΡ 6711.2, 40% ΥΔΡ 6325.
Ί

Κατασκευή πτώσεως σέ φρεάτιο άκαθάρτων τύπου Φ3 - Φ3α - Φ3β

Γιά μία κατασκευή πτώσεως σέ φρεάτιο άκαθάρτων ςύπου Φ3 ή Φ3α ή 
Φ3β (τεμ) δπως στά σχέδια τής μελέτης, γιά όποιοδήποτε βάθος καί ΰφος 
πτώσεως. Συμπεριλαμβάνεται ή άξια της πρόσθετης εκσκαφής, του σωλήνα άπό 
PVC καί των ειδικών τεμαχίων, ή άξια του σκυροδέματος Β 120 καί κάθε έργα- 
σία καί υλικό πού άπαιτοϋνται γιά τήν κατασκευή. Τό σώμα του φρεατίου 
πληρώνεται χωριστά μέ τό άρθρο 4.3.

1. ’Εκσκαφή θεμελίων (Τ.Ε.1.5) μ3 0,50 X 480,45 = 240,23
2. Ταΰ FVC 90° Φ 200

χλστ. (Τ. Εμπ.) τεμ. 1,00
3. Καμπύλη FVC Φ 200

χλστ. (Τ. Εμπ.) τεμ. 1,00
4. Σωλήνας PVC Φ 200

χλστ. (375.2) μ.μ. 0,80
5. ’Εργασία συνδέσεως

σέ βοηθό (112) ώρες 0,50
6. Σκυρόδεμα έγκιβω-

τισμοΰ Β 120 (6325) μ3 Q.54

X1500,00 = 1500,00

Χ1000,00 = 1000,00

X 470,00 = 376,00

X 400,37 = 200,19

Χ3446.38 = 1861,05
5177,47

Τιμή έφαρμογης δρχ. 5.177.-

Άρθρο 4.6./’Αναλογία 70% ΥΔΡ 6326, 30% ΥΔΡ 6753

Ααιμός φρεατίων άκαθάρτων τύπου Φ1 - Φ3 -Φ3α - Φ3β

Γιά ενα μέτρο μήκους λαιμού φρεατίων άκαθάρτων κυκλικής κατόφεως 
διαμέτρου 60 έκ. δπως στό σχέδιο της μελέτης άπό σκυρόδεμα Β 160, μαζί 
μέ τις βαθμίδες άπό μαλακό χυτοσίδηρο πού όρίζονται σέ τρεις άνά μέτρο.

1. Σκυρόδεμα Β 160 (6326) μ3 0,50 X 4022,55 = 2011,28
2. Λυόμενσς ξυλότυπος

καμπύλων έπιφ. (6303) μ^ 5,02 X 651,59 = 3270,98
3. ’Επίχρισμα τών 650 χγρ.

τσιμέντου (Τ.Ε.2.9) μ 1,88 X 648,01 = 1218,26
4. Βαθμίδες άπό μαλακό

χυτοσίδηρο (6753) χγρ. 17,40 X 143,63 = 2499,16

8999,68
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"Αρθρο 4.7./Αναλογία 25% ΥΔΡ 6326, 75% ΥΔΡ 6752
J

Φρεάτιο δικτύου άκαθάρτων τύπου Φ4.

Γιά ένα φρεάτιο άκαθάρτων τύπου Φ4 δπως στό σχέδιο τής μελέτης. 

Συμπεριλαμβάνεται ή άξια του σκυροδέματος, των ξυλοτύπων, τής τσιμεντοκονίας 
των 650 χγρ. τσιμέντου, ή διαμόρφωση του πυθμένα καί ή σύνδεση του φρεατίου 

μέ τούς άγωγούς του δικτύου διαμέτρου Φ 200 χλστ., ή άξια του καλύμματος άπό 
χυτοσίδηρο, καθώς καί η άξια σφραγίσματος τοϋ άρμου γύρω άπό τό κάλυμμα μέ 
άσφαλτικη μαστίχη. Τυχόν άντληση νερού πληρώνεται χωριστά.

2. Ξυλότυπος έπιπέδων

έπιφανειών (6301)
3. Λυόμενος ξυλότυπος 

καμπύλων έπιφαν. (6303)

4. "Επιχρίσματα των 650 
χγρ. τσιμέντου (Τ.Ε.Σ

5. Κάλυμμα άπό χυτοσίδηρο
55 X 75 έκ. (6752)

6. Αρμός μέ άσφαλτικη
μαστίχη (6371)

μ3 4 5 6 1,10 X 4022,55 = 4424,81

2
μ 1,17 X 216,53 = 253,34

μ2 0,24 X 651,59 = 156,38

9) μ* 2 1,67 X 648,01 = 1082,18

ΧΥΡ- 247, 00 X 70,33 = 17371,51

μ . μ . 2,60 X 257,92 » 670,59
23958,81

Τιμή έφαρμογής δρχ. 23.958.-
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Άρθρο 4.8/Αναλογία ΥΔΡ 6325

Φρεάτιο ιδιωτικής συνδέσεως.

Γιά ένα φρεάτιο ιδιωτικής συνδέάεως (τεμ) άπό σκυρόδεμα Β 120. 

Περιλαμβάνεται ή έκσκαφή τοΰ φρεατίου, ή κινητή πλάκα έπικαλύψεως άπό 

σκυρόδεμα Β 160, ό σίφωνας καί τά ε ι δ ι κ ά  τεμάχια διαμέτρου 160 χλστ, 

καθώς καί ή έργασία συνδέσεως τοΰ σίφωνα μέ τά ειδικά τεμάχια.

1.
2 .
3.
4.

5.

’Εκσκαφές θεμελίων 

Σκυρόδεμα Β 120 
Σκυρόδεμα Β 160 

Προμήθεια σίφωνα

(Τ.Ε.1.5) μ’

(6325) μ* 1 2 3

(6326) μ3

0,50 

0 , 2 0  
0 , 0 2

(Τ.Εμπ.) τεμ.1,00

Προμήθεια ειδικών τεμ.(Τ.Εμπ.)τεμ. 2,00

6. ’Εργασία τεχνίτη (113) ώρες 1,50

X 480,45 = 240,23

Χ3446,38 = 689,28
Χ4022,55 = 80,45
X 850,00 = 850,00

X 650,00 = 1300,00
X 546,66 = 819,99

3979,95

Τιμή έφαρμογής δρχ. 3.979.-

Άρθρο 4.9./’Αναλογία 6712.1

Σύνδεση παροχετεύσεις οικοδομής.

Γιά μία σύνδεση παροχετεύσεως οικοδομής μέ τό δίκτυο άκαθάρτων. 

Συμπεριλαμβάνεται ή προμήθεια τοΰ σαμαριού συνδέσεως μέ μούφα, κατάλληλης 

όνομαστικής διαμέτρου συγκαλλιτοΰ σέ σωλήνες υπονόμου τής σειράς 41 άπό 
FVC καί ή έργασία γιά τήν προετοιμασία τού σωλήνα καί τή συγκόλληση.

Ή  σωλίγωση τής παροχετεύσεως μέ άγωγό PVC διαμέτρου 160 χλστ. πληρώνεται 

χωριστά μέ τήν τιμή τού άρθρου 4.1.1.

1. Προμήθεια σαμαριού
καί ύλικά συγκολλήσεως (375.8) τεμ. 1,05 X 1190,00 = 1249,50

2. Τεχνίτης (113) ώρες 1,0 X 546,66 = 546,66

Τιμή έφαρμογής .σρχ. 1.796.-

1796,16
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"Αρθρο 4.10/’Αναλογία 50% ΥΔΡ 6325, 50% ΥΔΡ 6711.2

Προσωρινή σύνδεση ύφισταμένων δημοτικών ύπονόμων.

Γιά ένα μέτρο μήκους σωλήνων PVC διαμέτρου Φ 200 χλστ. της σειράς 
41, πού τοποθετούνται προσωρινά γιά τή σύνδεση ή έκτροπή ύφισταμένων 

δημοτικών ύπονόμων πρός νέους ή ύφιστάμενους άγωγούς άκαθάρτων. Συμπερι- 
λαμβάνεται ή άπομείωση των σωλήνων λόγω φθοράς, τό σκυρόδεμα συνδέσεως 
καί στερεώσεως, τά μικροϋλικά καί κάθε έργασία πού άπαιτεΐται γιά τήν 

κατασκευή καί άποξήλωση τής προσωρινής συνδέσεως. Τυχόν πρόσθετη έκσκαφή 
πληρώνεται χωριστά.

1. Φθορά σωλήνων (375.2) μ 1,00 X - 47,00
10

2. Σκυρόδεμα καί μικρο-

ϋλικά σέ σκυρόδεμα Β 120 (6325)μ30,01 X 3446,38 = 34,46
3. ’Εργασία βοηθού (112) ώρες 0,20 X 400,37 = 80,07

161,53

Τιμή έφαρμογής δρχ. 161.-
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5. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

"Αρθρο 5.1./’Αναλογία ΗΛΜ 1

Χυτοσιδήρους σωλήνας άποχετεύσεως διαμέτρου 100 χλστ.- -~

Χυτοσιδήρους σωλήνας άποχετεύσεως χωρίς μούφα ένδεικτικοΰ τύπου SML 
της ΑΚΟ μέ έσωτερική προστατευτική εποξειδική έπικάλυψη, μέ τά άπαραίτητα 

έξαρτήματα συνδέσεως, έντελώς τοποθετημένος καί χωρίς τήν άζία των στηριγ

μάτων στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση καί έργασία πλήρους έγκατα- 
στάσεως καί συνδέσεως. Διαμέτρου 100 χλστ. (1 μ.μ.)

1. Χυτοσιδήρους σωλήνας άποχετεύσεως 

χωρίς μούφα, ένδεικτικοΰ τύπου SML 

τής ΑΚΟ, διαμέτρου 100 χλστ. αυξημένος 

κατά 12% γιά φθορά καί μικροϋλικά

2. Σύνδεσμος ένδεικτικοΰ τύπου CV τής 
ΑΚΟ, όνομ. διαμέτρου 100 χλστ.

(Ν 582.41 ) μ. 1,00 X 450,00 = 450,00

στερεώσεως (Ν 582.12,3) μ 1,12 X 900,00 = 1008,00

3. Τεχνίτης

4. Βοηθός
(003) ώρες 0,45 X 546,66 = 246,00
(002) ώρες 0,45 X 400,37 = 180,17

1884,17

Τιμή έφαρμογής δρχ. 1.884.-
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Άρθρο 5.2./Αναλογία ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μέ ραφή,διαμέτρου 1/2"

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μέ ραφή ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη 

έτικέττα δηλαδή, σιδηροσωλήνας καί κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν 

ρακόρ). Άγκιστρα στερεώσεως σέ άπόσταση μεταξύ τους τό πολύ 2 μ., καί 

μικροΟλικά (καννάβι, σχοινί, μίνιο, κ.λπ) έπί τόπου καί έργασία πλήρους 
έγκαταστάσεως, συνδέσεως καί δοκιμών πιέσεως.

Διαμέτρου (INS) καί πάχους (χλστ.): 1/2-2,65. (1 μ.μ.)

1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μέ ραφή 

διαμέτρου (INS) καί πάχους (χλστ)

1/2-2,65, αυξημένος κατά 25% γιά 

ειδικά τεμάχια καί 5% γιά φθορά 

καί μικροΟλικά συνδέσεως, στερεώ

σεις (566.1 ) μ. 1 ,30 X 88,00 = 114,40

2. Τεχνίτης (003) ώρες 0,30 X 546,66 = 164,00

3. Βοηθός (002) ώρες 0,30 X 400,37 = 120,11

398,51

Τιμή έφαρμογής δρχ. 399.-

Άρθρο 5.3./Αναλογία ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας άποχετεύσεως άπό σκληρό pvc διαμέτρου 50 χλστ.

Πλαστικός σωλήνας άποχετεύσεως άπό σκληρό PVC γιά τόν έξαερισμό τοΰ 

άντλιοστασίου,πιέσεως λειτουργίας γιά 20 °c 4,0 άτμ., γιά σύνδεση μέ συγκόλ
ληση μέ παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή μέ σύνδεση μέ διαμορφούμενη μούφα στό 
ένα άκρο τοϋ σωλήνα καί έλαστικό δακτύλιο στεγανδτητας πλήρως τοποθετημένο?. 

Συμπεριλαμβάνονται τά ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλήν σιφώνια), τά ύλικά 

συνδέσεως, στερεώσεως, κλπ, καί ή έργασία πλήρους έγκαταστάσεως καί συνδέσεως.(1 μ.μ)

1. Πλαστικό σωλήνας Φ 50 χλστ. άπό PVC 

αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 

τεμάχια, μικροΟλικά στερεώσεως, κ.λπ.

(572.1.3) μ. 1,30 X 47,30 = 61,49
2. Τεχνίτης (003) ώρες 0,30 X 546,66 = 164,00
3. Βοηθός (002) ώρες 0,30 X 400,37 = 120,11

345,60

Τιμή έφαρμογής δρχ. 346.-
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Κρουνός έκροής (Βρύση) όρειχάλκινος.
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Κρουνός έκροής (βρύση) όρειχάλκινος ρέ ιά ρικροΟλικά συνδέσεως καί 
την έργασία πλήρους έγκαταστάσεως. ( 1 τερ.)

1. Κρουνός έκροής (βρύση) όρειχάλκινος
διαρέτρου 1/2 (618.1.2) τερ . 1,00 X 142,00 = 142,00
Μικροϋλικά καί ύλικά συνδέσεως
καί στερεώσεως 0,03 τοΰ A 0,03 X 142,00 = 4,26
Τεχνίτης (003) ώρες 0,25 X 546,66 = 136,67

282,93

Τιρή έφαρρογής δρχ. 283.-

"Αρθρο 5.5./’Αναλογία ΗΛΜ 12
<

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα).

Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσίδηρό δνοραστικής πιέσεως 
10 άτρ. γιά έγκαταστάσεις θερράνσεως, ρετά των ρικροϋλικών καί τής έργα- 
σίας πλήρους έγκαταστάσεως. (1 τερ.)

Διάρετρος 100 χλστ.

1. Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα), σφηνοειδής, 

χυτοσίδηρό γιά ένκατάσταση θερράνσεως 

όνοραστικής πιέσεως 10 άτρ. διαρ. 100 
χλστ. αύξηρένη κατά 5% γιά ρικροΟλικά
συνδέσεως, στερεώσεως. (605.3.5) τερ. 1,05 X 6200,00 = 6510,00

2. Τεχνίτης (003) ώρες 1,20 X 546,66 = 655,99
3. Βοηθός (002) ώρες 1,20 X 400,37 = 480,44

7646,43

Τιρή έφαρρογής δρχ. 7.646.-



-  4 7  -

"Αρθρο 5.6./’Αναλογία HAM 12

Βαλβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό μέ γλωτίδα.

Βαλβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό μέ γλωτίδα (κλαπέ) κατακόρυφης 
ή όριζόντιας τοποθετήσεως μέ λυόμενο πώμα γιά έπιθεώρηση του μηχανισμού 
της, δηλαδή βαλβίδα καί μικροϋλικά έπί τόπου καί έργασία πλήρους τοποθε

τήσεως. Συνδεόμενη μέ φλάτζες. Διαμέτρου 100 χλστ. (1 τεμ.).

1. Βαλβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό 

μέ γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη μέ 
φλάτζες, διαμέτρου Φ 100 χλστ, 
αυξημένη κατά 2% γιά μικροϋλικά

(614.;?.5) τεμ. 1,02 X 6600,00 == 6732,00
2. Τεχνίτης (003) ώρες 1,50 X 546,66 == 819,99
3. Βοηθός (002) ώρες 1,50 X 400,37 == 600,56

'· 8152,55

1 Τιμή ίΕφαρμογής δρχ. 8.153.-

"Αρθρο 5.7./’Αναλογία ΗΛΜ 12

Βλαβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό έπιβραδυνομένου τύπου.

Βαλβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό έπιβραδυνομένου τύπου κατάλληλη 

γιά άπόσβεση "πληγμάτων κριοΰ" (ANTI BELIE) συνδεόμενη μέ φλάτζες, ήτοι 
βαλβίδα καί μικροϋλικά έπί τόπου καί έργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Διαμέτρου 100 χλστ. (1 τεμ.)

1. Βλαβίδα άντεπιστροφης χυτοσίδηρό 
έπιβραδυνομένου τύπου κατάλληλη 
γιά άπόσβεση "πληγμάτων κριοϋ",

(anti b e li e) συνδεόμενη μέ 

φλάτζες, διαμέτρου 100 χλστ. 
αυξημένη κατά 2% γιά μικρο- 

ϋλικά (Ν615.2.6) τεμ.
2. Τεχνίτης (003) ώρες
3. Βοηθός (002) ώρες

18760,55

1,02 X 17000,00 =17340,00 

1,5 X 546,66 = 819,99 
1,5° X 400,37 = 600,56

Τιμή έφαρμογής δρχ. 18.761.-
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"Αρθρο 5.8./’Αναλογία HAM 1

Μεταλλικός σύρτης άποφράξεως^

Προμήθεια, μεταφορά καί ένκατάσταση ένός πλήρους μεταλλικού σύρτη 
άποφράξεως, πού περιλαμβάνει τό σταθερό πλαίσιο, τό μεταλλικό κινητό 

φύλλο, τό σύστημα στεγανώσεως, τό μηχανισμό χειροκίνητου χειρισμού μέ 
τόν άξονα κινήσεως, καί κάθε άλλο άπαραίτητο έξάρτημα καθώς καί τήν
έργασία τοποθετήσεως, προσεγγίσεως, 
λειτουργία. (1 τεμ.)

1. Σύρτης άποφράξεως ώς άνω

2. Μικροϋλικά

3. Τεχνίτης (003)
4. Βοηθός (002)

βαφής, ρυθμίσεως καί θέσεως σέ

πλήρης

(Τ .6) 1,00 X 20000,00 = 20000,00
0,05 X 20000,00 = 1000,00

ώρες 4,00 X 546,66 = 2186,64
ώρες 4,00 X 400,37 = 1601,48

24788,12

Τιμή έφαρμογής δρχ. 24.788.-

"Αρθρο 5.9./’Αναλογία ΗΛΜ 7

Σύνδεσμος μεταλλικός άντικραδασμικός

Σύνδεσμος μεταλλικός άντικραδασμικός, φλατζωτης συνδέσεως, κατάλ
ληλος γιά δίκτυο πιέσεως 40 άτμ., τοποθετούμενος έπί σωληνώσεων, ήτοι 

προμήθεια, προσκόμιση, έγκατάσταση καί σύνδεση. ’Ονομαστικής διαμέτρου 
100 χλστ. (1 τεμ.)

1. Σύνδεσμος μεταλλικός άντικραδασμικός 

φλατζωρής συνδέσεως, κατάλληλος
γιά δίκτυο πιέσεως 40 άτμ., όνομ.

διαμέτρου 100 χλστ. (Ν789.4.8) τεμ. 1,00 Χ15000,00 = 15000,00

2. ΜικροΟλικά 0,05 Χ15000,00 = 750,00
3. Τεχνίτης (003) ώρες 1,50 X 546,66 = 819,99

16569,99

Τιμή έφαρμογής δρχ. 16.570,-



Άρθρο 5.10./Αναλογία ΗΛΜ 7

'Υποβρύχιο άντλητικό συγκρότημα λυμάτων.

'Υποβρύχιο άντλητικό συγκρότημα λυμάτων γιά μανομετρικό ϋψος 28μ. 

καί παροχή 25Μ3/ώρα καί τή διάταξη συνδέσεως μέ τήν κατάθλιψη καί κατάδυση 
μέ ύλικά καί έργασία σύνδεσης του μέ τόν ήλεκτρικό πίνακα, μέ δλα τά 

άπαιτούμενα έξαρτήματα, άνταλλακτικά καί έργαλεΤα σύμφωνα μέ τίς τεχνικές 

προδιαγραφές, άποτελούμενο άπό άντλία άκαθάρτων παροχής τουλάχιστον 
25Μ3/ώρα σέ μανομετρικό ϋψος 28 μ. καί ήλεκτροκινητήρα άνάλογης μέ τήν άντλία 
ισχύος, μέ κοινό άξονα μέσα σέ κοινό κέλυφος, έξοπλισμένο μέ σύστημα τεμαχι
σμού στερεών, άνιχνευτικά στοιχεία βλάβης στά τυλίγματα τού κινητήρα καί 
στίς θέσεις στεγανοποιήσεως καί λιπάνσεως, πλήρες σύστημα γιά τήν άνάρτηση 
τού κινητήρα μέ όλισθητήρες γιά τήν άνύψωση του καί γενικά κάθε ύλικό 

ή έξάρτημα πού μέ βάση τά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τού συγκροτήματος 

καί τίς συνθήκες λειτουργίας, άπαιτεϊται γιά τήν έγκατάσταση καί όμαλή 
καί άσφαλή* λειτουργία του. (1 τεμ.)

1. Υποβρύχιο άντλητικό συγκρότημα 

πλήρες μέ άνταλλακτικά, έργαλεϊα, 
σύστημα άναρτήσεως, μικροϋλικά

κ.λπ. (Τ.Ε.) τεμ. 1,00 Χ400000,00 = 400000,00
2. Τεχνίτης (003) ώρες 20,00 X 546,66 = 10933,20
3. Βοηθός (002) ώρες 20,00 X 400,37 = 8007,40

418940,60

Τιμή έφαρμογής~δρχ. 418.941.-

"Αρθρο 5.11 ./Αναλογία ΗΛΜ 63

Χειροκίνητο βαρούλκο.

Προμήθεια καί έγκατάσταση χειροκίνητου βαρούλκου μέ άπλό φορέα, 

στηριγμένο σέ σιδηροτροχιά ώστε νά μετακινείται κατά μήκος της μέ χειροκίνη
το φορείο, τροχαλίες κινήσεως, γάντζο καί κάθε άλλο άπαραίτητο μικροϋλικό, 
δαπάνη ή έργασία γιά τήν καλή λειτουργία του. (1 τεμ.)

1. Χειροκίνητο βαρούλκο ώς άνωτέρω (Τ.Ε.)
2. Μικροϋλικά έγκαταστάσεως
3. Τεχνίτης (003) ώρες
4. Βοηθός (002) ώρες

1.00 Χ20000,00 = 20000,00 

0,10 Χ20000,00 = 2000,00

5.00 X 546,66 = 2733,30
5.00 X 400,37 = 2001,85

Τ ι μ ή  έ φ α ρ μ ο γ ή ς  δ ρ χ .  2 6 . 7 3 5 . -

26735,15
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6· ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓIΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

’Άρθρο 6.1./’Αναλογία ΗΛΜ 42

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος διαμέτρου 16 χλστ.

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος εύθύς, όρατός ή έντοιχισμένος, 

ήτοι σωλήνας μέ τά άπαραίτητα ευθέα η καμπύλα προστόμια άπό πλαστικό 
υλικό καί τά μικροϋλικά συνδέσεως καί στερεώσεως. Διαμέτρου 16 χλστ.(1 Μ.μ.)

1. Σωλήνας χαλύβδινος εύθύς
διαμέτρου 16 χλστ. (801.7.2) μ. 1,05 X 37,20 = 39,06

2. Μικροϋλικά 0,10 X 39,06 = 3,91
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,20 Χ546.66 = 109,33
4. Βοηθός (002) ώρες 0,20 Χ400,37 = 80,07 

232,37

Τιμή έψαρμογής δρχ. 232.-

Άρθρο 6.2./’Αναλογία ΗΛΜ 42

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος διαμέτρου 21 χλστ.

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος εύθύς, όρατός ή έντοιχισμένος, 
ήτοι σωλήνας μέ τά άπαραίτητα ευθέα ή καμπύλα προστόμια άπό πλαστικό ύλικό, 

καί τά μικροϋλικά συνδέσεως καί στερεώσεως. Διαμέτρου 21 χλστ.(1 μ.μ.)

1. Σωλήνας χαλύβδινος εύθύς

διαμέτρου 21 χλστ. (801.7.3.) μ. 1,05 X 49,60 = 52,08
2. Μικροϋλικά 0,10 X 52,08 = 5,21
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,25 X 546,66 = 136,67
4. Βοηθός (002) ώρες 0,25 X 400,37 = 100,09

294,05

Τιμή έφαρμογής δρχ. 294.-
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“Αρθρο 6.3./’Αναλογία HAM 42

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ,διαμέτρου 16 χλστ.

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ δρατός ή έντοιχισμένος 
ήτοι σωλήνας μέ τά άπαραίτητα ευθέα ή καμπύλα προστόμια άπό πλαστικό ύλικό,
καί τά μικροϋλικά συνδέσεως καί στερεώσεως. Διαμέτρου 16 χλστ.(1 μ.μ)

1. Σωλήνας χύβδινος σπιράλ
διαμέτρου 16 χλστ. (801.8.3) μ. 1,05 X 76,00 = 79,80

2. Μικροϋλικά 0,10 X 79,80 = 7,98
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,15 X 546,66 = 82,00
4. Βοηθός (002) ώρες 0,15 X 400,37 = 60,06

229,84

Τιμή έφαρμογής δρχ. 230.-

Άρθρο 6.4./’Αναλογία ΗΛΜ 42 ν

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ διαμέτρου 21 χλστ.
>λ

Σωλήνας ήλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ δρατός ή έντο,ιχισμένος 
ήτοι σωλήνας μέ τά άπαραίτητα εύθέα ή καμπύλα προστόμια άπό πλαστικό ύλικό 

καί τά μικροϋλικά συνδέσεως καί στερεώσεως. Διαμέτρου 21 χλστ. (1 μ.μ.)

1. Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ
διαμέτρου 21 χλστ. (801.8.4) μ. 1,05 X 99,20 = 104,16

2. Μικροϋλικά 0,10 X 104,16 = 10,42
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,20 X 546,66 = 109,33
4. Βοηθός (002) ώρες 0,20 X 400,37 = 80,07 

303,98

Τιμή έφαρμογής δρχ. 304.-
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“Αρθρο 6.5./’Αναλογία HAM 42

ι
Κουτί διακλαδώσεως

Κουτί διακλαδώσεως χαλύβδινο ή άπό κράμμα μετάλλου δρατό ή έντοι- 

χισμένο, ήτοι κουτί καί μικροϋλικά (γύψος, κατράμι, πίσσα, κανάβι, μίνιο, 

ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, 
τάπες) έπί τόπου καί έργασία πλήρους έγκαταστάσεως καί συνδέσεως.

’Εξόδων διαμέτρου 3 χλστ., διά σωλ. Φ: 70 (1 τεμ.)

1. Κουτί διακλαδώσεως χαλύβδινο ή άπό

κράμμα μετάλλου (802.3.2) τεμ. 1.05 X 38,00 = 39,90
2. Μικροϋλικά 0,03 X 39,90 = 1,20
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,30 Χ546,66 = 164,00
4. Βοηθός (002) ώρες 0,30 Χ400,37 = 120,11

• 325,21

Τιμή έφαρμογής δρχ. 325.-

"Αρθρο 6.6./’Αναλογία ΗΛΜ 45
'u

2
’Αγωγός γυμνός χάλκινος 16 χλστ.

’Αγωγός γυμνός χάλκινος ναλβανισμένος πολύκλωνος, ήτοι άνωγός καί
μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες νύψοι κ.λπ.) έπί τόπου
καί έργασία τοποθετήσεως μέ στηρίγματα ή μέ μονωτήρες. Διατομής 16 χλστ? 
(1 μ.μ.)

1. Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος
2

πολύκλωνος, διατομής 16 χλστ.
(813.4.2) μ. 1,02 X 80,00 = 81,60

2. Μικροϋλικά 0,03 X 81,60 = 2,45
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,05 X 546,66 = 27,33
4. Βοηθός (002) ώρες 0,05 X 400,37 = 20,02

131,40

Τιμή έφαρμογής δρχ. 131.-
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’Άρθρο 6.7./Αναλογία HAM 46
i

Καλώδιο τριπολικό τύπου Ν.Υ.Μ. 3 X ,5 χλστ.___________
J .  ' I

Καλώδιο τριπολικό τύπου Ν.Υ.Μ. άπό χάλκινους άγωγούς δρατό ή έντοι-
, I

χισυένο, ήτοι προμήθεια προσκόμιση υλικών καί μικρούλικων (κολλάρα, 

κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτι

κά πάσης φύσεως ή ειδικά στηρίγματα ή άναλόγια σχάρας καλωδίων, κ.λπ.), 

έπί τόπου καί έργασία διανοίξεως αύλάκων καί δπών σέ όποιοδήποτε στοιχείο 
τοϋ κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως καί συνδέσεως των άκρων (στά 
κουτιά καί έξαρτήματα τής έγκαταστάσεως) καί πλήρους έγκαταστάσεως.
Διατομής 3X1,5 χλστ.1 2 3 4 (1 μ.μ.)

2

1. Καλώδιο τριπολικό τύπου Ν.Υ.Μ.
διατομής 3 X 1 , 5  χλστ. (816.3.1) τεμ. 1,05 X 19,74 = 20,73

2. Μικροϋλικά • 0,10 X 20,73 = 2,07
3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,12 Χ546.66 = 65,60
4. Βοηθός (002) ώρες 0,12 Χ400,37 = 48,04

136,44

1 1
Τιμή έφαρμογής δρχ. 136.-

"Αρθρο 6.8./Αναλογία ΗΛΜ 46

Καλώδιο πενταπολικό τύπου Ν.Υ.Μ. 5 X 4 χλστ.2

Καλώδιο πενταπολικό τύπου Ν.Υ.Μ. άπό χάλκινους άγωγούς, δρατό ή έντοι— 

χισμένο, ήτοι προμήθεια καί προσκόμιση ύλικών καί μικρούλικων (κολλάρα, κοχ

λίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
πάσης φύσεως καί ειδικά στηρίγματα), έπί τόπου καί έργασία διανοίξεως αύ
λάκων καί δπών σέ όποιοδήποτε στοιχείο τοϋ κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώ-
σεως καί συνδέσεως τών άκρων του καί πλήρους έγκαταστάσεως.

2
Διατομής 5 X 4  χλστ. (1 μ.μ.)

1. Καλώδιο πενταπολικό τύπου
2

διατομής 5 X 4  χλστ.
I

2. Μικροϋλικά
I I

3. Τεχνίτης

4. Βοηθός

260,78

Ν.Υ.Μ.

(816.5.3) τεμ. 1,05 X 61,80 = 64,89 
0,10 X 64,89 = 6,49

(003) ώρες 0,20 Χ546,66 = 109,33

(002) ώρες 0,20 Χ400,37 = 80,07

Τιμή έφαρμογής δρχ, 261.-
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’Άρθρο 6.9./Αναλογία ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. 4 X 16 χλστ.^_____ __

Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. δρατό ή έντοιχισμένο, ι̂ίτοι προμήθεια, προσκόμιση 

ύλικών καί μικρούλικων (κολλάρα, κοχλίες, μοϋφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, άναλογία σχάρας καλω

δίων κ.λπ.), έπί τόπου καί έργασία διανοίξεως αύλακών καί δπών σέ δποιοδήποτε 

στοιχείο τοϋ κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση καί σύνδεση των άκρων του καί
πλήρης έγκατάσταση, παραδοτέο σέ κανονική λειτουργία.

ο
Τετραπολικό διατομής 4 X 16 χλστ. (1 μ.μ.)

1. Καλώδιο Ν.Υ.Υ . τετραπολικό
διατομής 4 X 16 χλστ.2 (820.5.6) μ. 1,05 X 188,00 = 197,40

2. Μικροϋλικά 0,10 X 197,40 = 19,74
3. Τεχνίτης (003) ώρες ' 0,25 X 546,66 = 136,67
4. Βοηθός (002) ώρες 0,25 X 400,37 = 100,09

453,90

Τιμή έφαρμογής δρχ. 454.-

"Αρθρο 6.10/Αναλογία ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός άπλός________________

Διακόπτης στενανός ορατός περιστροφικός, έντάσεως 10Α, τάσεως 250 V, 
πλήρης, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση διακόπτη καί μικροϋλικά (γύψος, καννάβι 
μίνιο) καί έγκατάσταση καί σύνδεση. Άπλός μονοπολικός. (1 τεμ.)

1. Διακόπτης στεγανός όρατός 
περιστροφικός έντάσεως 10Α 
τάσεως 250V, άπλός μονοπολικός

(829.1.1) τεμ. 1,ΟΟΧ 90,00 = 90,00
2. Μικροϋλικά 0,10Χ 90,00 = 9,00

3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,20X546,66 = 109,33

208,33

Τιμή έφαρμογής δρχ. 208.-
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Αρθρο 6.11./’Αναλογία HAM 49

Διακόπτης στεγανός κομιτατέρ
' j

Διακόπτης όρατός στεγανός περιστροφικός έντάσεως 10Α, τάσεως 250V 

πλήρης, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση διακόπτη καί μικρούλικων (γύψος, καννάβι 

μίνιο) καί έγκατάσταση καί σύνδεση. Κομιτατέρ Η Α-ΡΕ. (1 τεμ).

1. Διακόπτης στεγανός, όρατός, 
περιστροφικός, έντάσεως 1 ΘΑ, 

τάσεως 250V, Κομιτατέρ Η Α-ΡΕ
(829.2.1) τεμ.

2. Μικροθλικά

3. Τεχνίτης (003) ώρες

Τιμή έφαρμογής

“Αρθρο 6.12./’Αναλογία ΗΛΜ 50

Ρευματοδότης τριφασικός.

Ρευματοδότης τριφασικός μέ έπαφή προστασίας, μέ μονοπολική συντη- 
κτική άσφάλεια 25Α καί ρευματοδότη SCHUCO 16Α μέσα σέ χυτοσίδηρο κιβώτιο 

προστασίας Ρ21, τάσεως 380 V, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, έγκατάσταση, 

σύνδεση καί παράδοση σέ λειτουργία. (1 τεμ).

1. Ρευματοδότης τριφασικός δπως

παραπάνω (832.6.1) τεμ. 1,00 X 4000,00 = 4000,00

2. Μικροϋλικά 0,05 X 4000,00 = 200,00

3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,25 X 546,66 = 136,67

4. Βοηθός (002) ώρες 0,25 X 400,37 = 100,09
4436,76

Τιμή έφαρμογής δρχ. 4.437.-

ι ι

1,00 Χ104,00 = 104,00 

0,10 X104,00 = 10,40
0,25 Χ546,66 = 136,67 

251,07

δρχ. 251.-
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"Αρθρο 6.13./’Αναλογία HAM 50
I I

Διακόπτης PACOO τριπολικός, 40* 36A

Διακόπτης PACCO τριπολικός μέ τρεις συντηκτικές άσφάλειες μέσα 

σέ χυτοσίδηρό κιβώτιο, ήτοι προμήθεια καί προσκόμιση κιβωτίου, έγκατά- 
σταση, συναρμολόγηση σέ πίνακα, σύνδεση μέ τά δίκτυα καί παράδοση σέ 
λειτουργία. Έντάσεως 40 *36 Α. (1 τεμ).

1. Διακόπτης PACCO δπως παραπάνω

(842.3.3) τεμ. 1,00 Χ5500,00 = 5500,00
2. Μικροϋλικά 0,02 Χ5500,00 = 110,00
3. Τεχνίτης (003) ώρες 1,50 X 546,66 = 819,99
4. Βοηθός (002) ώρες 1 ,50 X 400,37 = 600,56

7030,55

1 1
Τιμή έφαρμογής δρχ. 7.031.-

"Αρθρο 6.14./’Αναλογία ΗΛΜ 50
ι

Διακόπτης PACCQ τριπολικός 100Α

Διακόπτης PACCO τριπολικός μέ τρεις συντηκτικές άσφάλειες μέσα σέ 

χυτοσίδηρό κιβώτιο, ήτοι προμήθεια καί προσκόμιση κιβωτίου, έγκατάσταση 
συναρμολόγηση, σέ πίνακα, σύνδεση πρός τά δίκτυα καί παράδοση σέ λειτουρ
γία. Έντάσεως 100Α. (1 τεμ)

1. Διακόπτης PACCO τριπολικός δπως
παραπάνω (842.3.5) τεμ. 1 ,00X10.000,00 = 10,000.00

2. Μικροϋλικά 0,02X10000,00 = 200,00
3. Τεχνίτης (003) ώρες 2 ,ΟΟΧ 546,66 = 1093,32
4. Βοηθός (002) ώρες 2,00Χ 400,37 = 800,74

12094,06

1 i Τιμή έφαρμογής δρχ. 12.094

I
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’Άρθρο 6.15./’Αναλογία HAM 50

Μικροαυτόματοι διακόπτες WL 6  ̂25Α Τ

Μικροαυτόματοι διακόπτες τύπου WL-SIEMENS, έντάσεως 6Α έως 25Α 
μέσα σέ χυτοσίδηρό κιβώτιο, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση κιβώτιου μέ 
Μίκροαυτόματους . ’Εγκατάσταση συναρμολόγηση σέ πίνακα, σύνδεση πρός

τά δίκτυα καί παράδοση σέ λειτουργία. Μικροαυτόματοι διακόπτες 5.έως 6.
(1 τεμ).

1. Μικροαυτόματοι διακόπτες
όπως παραπάνω (844.1.3) τεμ. 1,00 Χ13000,00 = 13000,00

2. Μικροϋλικά 0,02 Χ13000,00 = 260,00
3. Τεχνίτης (003) ώρες 1,10 X 546,66 = 601,33
4. Βοηθός (002) ώρες 1,10 X 400,37 = 440,41

14^01,74

Τιμή έφαρμογής δρχ. 14.302.-

"Αρθρο 6.16/Άναλογία

Κιβώτιο όργάνων ένδείξεως καί μετρήσεως.

Κιβώτιο όργάνων ένδείξεως καί μετρήσεως, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση 
κιβωτίου μέ τά όργανα καί τά μικροϋλικά, έγκατάσταση, συναρμολόγηση σέ 

πίνακα, σύνδεση πρός τά δίκτυα καί παράδοση σέ λειτουργία.

Χυτοσίδηρο, περιέχον: 3ΑΜΡ+Β0ΛΤ+ΜΕΤΑ (1 τεμ)

1. Κιβώτιο όργάνων ένδείξεως καί

μετρήσεως όπως παραπάνω

(845.1.8) τεμ. 1,00 X 20000,00 = 20000,00
2. Μικροϋλικά 0,03 X 20000,00 = 600,00
4. Τεχνίτης (003) ώρες 4,00 X 546,66 = 2186,64
5. Βοηθός (002) ώρες 4,00 X 400,37 = 1601,48

24388,12

Τιμή έφαρμογής δρχ. 24.388.-
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’Άρθρο 6.17./’Αναλογία HAM 50

Διακόπτης PACCO όρατός έντάσεως 16Α.

Διακόπτης pacco όρατός μέσα σέ χυτοσίδηρό ή μεταλλικό κέλυφος 
προστασία Ρ 54, συνδεσμολογίας 1, μονοπολικός, κατάλληλος γιά έγκατάσταση 
σέ πίνακα διανομής ήλεκτρικής ένεργείας του έπιτοίχιου ή έπιδαπέδιου 

έρμαρίου, ήτοι διακόπτης μέ χειροστρόφαλο, ροζέττα, λοιπά έξαρτήματα 

καί μικροϋλικά έπί τόπου καί έργασία έγκαταστάσεως, συνδέσεως, χαρακτηρι
σμός μέ χρώμα των άκροδέκτών, καί παράδοση σέ λειτουργία. Έντάσεως 16Α.

•

1. Διακόπτης PACCO δπως παραπάνω
(849.11.1) τεμ. 1,00 χ 5000,00 = 5000,00

2. Μικροϋλικά 0,05 X 5000,00 = 250,00

3. Τεχνίτης (003) ώρες 0,40 X 546,66 = 218,66
5468,66

Τιμή έφαρμογής δρχ. 5.469.-

ί ι
Άρθρο 6.18./Αναλογία ΗΛΜ 59

Μ \ί
Φωτιστικό σώμα χελώνας

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως τοίχου ή δροφής, χυτοσίδηρό μέ έλλει- 

φοειδή κώδωνα καί προφυλακτήρα (Χελώνα) προστασίας IP 44, στεγανό, ήτοι 

προμήθεια, προσκόμιση, έγκατάσταση φωτιστικού σώματος καί λαμπτήρων, 
δοκιμή καί παράδοση σέ λειτουργία. Μέ λαμπτήρα 100 W. (1 τεμ).

1. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως
δπως παραπάνω (872.19.2) τεμ. 1,00 X 250,00 = 250,00

2. Λαμπτήρας πυρακτώσεως
100W (880.1) τεμ. 1,00 X 40,30 = 40,30

3. Μικροϋλικά 0,02 X 180,00 = 3,60
4. Τεχνίτης (003) ώρες 0,80 X 546.66 = 437,32
5. Βοηθός (002) ώρες 0,80 X 400,37 = 320,30

I I 1051,52

I ) Τιμή έφαρμογής δρχ. 1.052.-
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’Άρθρο 6.19./Άν&λογία ΗΛΜ 62
I .

Σύστημα αύτομάτου ξεκινήματος καί σταματήματος ήλεκτροκινήτων 
άντλητικών συγκροτημάτων.

Σύστημα αύτομάτου ξεκινήματος καί σταματήματος ήλεκτροκινήτων 

άντλητικών συγκροτημάτων μέ τούς πίνακες λειτουργίας καί τά όργανα ένδεί- 

ξεως άνώτατης καί κατώτατης στάθμης όπως περιγράφεται στήν τεχνική περι
γραφή, ήτοι τήν προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, δοκιμή καί παράδοση 
σέ πλήρη λειτουργία. (1 τεμ).

1. Σύστημα αύτόματου ξεκινήματος 

καί σταματήματος άντλητικών

συγκροτημάτων (822.91.) τεμ 1,00 X 35000,00 = 35000,00

2. Τεχνίτης (003) ώρες 2,00 X 546,66 = 1093,32

3. Βοηθός (002) ώρες 2,00 X 400,37 = 800,74

36894,06

Τιμή έφαρμογής δρχ. 36.894.-

Άθήνα, Ιανουάριος 1983

ΜΗΧΛΝ-ΗΛΕΚΤ—  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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