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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Άρθρο 1: Κατασκευή πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης με υπάρχουσα 

αναμονή επί ασφαλτοστρωμένης οδού ή σκυροδετημένης οδού 

 
Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  35% 
 ΥΔΡ 6081.1  15% 
 ΥΔΡ 6071       3% 
 ΥΔΡ 6067       2% 
 ΟΔΟ 4521B  45%  
Για την κατασκευή μιας πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης με 

υπάρχουσα αναμονή, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά 

και εργασίες. 

Περιλαμβάνονται: 

1. Η εκσκαφή, η αποκάλυψη της αναμονής και η αποκομιδή των προϊόντων 

εκσκαφής. 

2. Η υποχρεωτική χρήση αρμοκόφτη για την κοπή στρώσεων από σκυρόδεμα 

ή άσφαλτο. 

3. Η προμήθεια ταμπουρέτου, εξόδων όσων απαιτείται από την σύνδεση 

παροχής της αποχέτευσης, στο πεζοδρόμιο ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον 

ακάλυπτο χώρο )ή στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες 

της Επίβλεψης. 

4. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου στεγανού χυτοσιδηρο-

καλύμματος φρεατίου παροχής, βαρέως τύπου αντοχής τουλάχιστον 7 τόνων, 

διαστάσεων 40cm x 40cm της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και πλήρης 

τοποθέτηση του επί του φρεατίου. 

5. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και 

πλάκες), και η τελική διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη 

προσαρμογή του με το πεζοδρόμιο ή γενικά τον περιβάλλοντα αυτού χώρο. 

6. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερα κατάσταση. Στην 

περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων η αποκατάσταση θα γίνει με κατασκευή 

στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-150 –κατασκευή 

στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-155 – ασφαλτική προ 

επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο – ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-260 – ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-265. 

7.Η αποκατάσταση του κρασπέδου με προκατασκευασμένα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διατομής 0,15cm x 0.30cm με απότμηση. 

8.Κάθε είδους υλικά ή εργασία τα οποία δεν περιγράφονται ρητά στο παρόν 

άρθρο αλλά είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της εργασίας. Ρητά 

αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η 

καθαίρεση των τυχόν υφιστάμενων εξωτερικών διακλαδώσεων.  

                               

Τιμή ανά τεμάχιο ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης με υπάρχουσα αναμονή 

(τεμ) 

 Tιμή ενός τεμ ευρώ 300,00 
 
 (Ολογράφως): τριακόσια 

 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 2: Κατασκευή πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης χωρίς αναμονή 

επί ασφαλτοστρωμένης οδού ή σκυροδετημένης οδού 

 
 Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  35% 
 ΥΔΡ 6081.1  15% 
 ΥΔΡ 6071       3% 
 ΥΔΡ 6067       2% 
 ΟΔΟ 4521Β  45%  
 
Για την κατασκευή μιας πλήρους ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης χωρίς 

αναμονή, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και 

εργασίες. 

Περιλαμβάνονται: 

1. Η εκσκαφή, η αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη 

οπής κατάλληλης διαμέτρου στον κεντρικό αγωγό, με ειδικό κοπτικό 

εργαλείο, απαγορευμένης της χρήσης φλόγιστρου. 

2. Η εκσκαφή του ορύγματος για τη διέλευση του αγωγού της παροχής, η 

καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και η αποκομιδή των προϊόντων 

εκσκαφής.  

3. Η υποχρεωτική χρήση αρμοκόφτη για την κοπή στρώσεων από σκυρόδεμα 

ή άσφαλτο. 

4. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, στεγανή 

σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα παροχής PVC Φ160 σειράς 41 και όλων 

των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, σαμάρι, υλικά-εργασία συγκόλλησης 

κλπ.), η εργασία συγκόλλησης του σαμαριού επί του αγωγού και η στεγανή 

σύνδεση της παροχής στο φρεάτιο και στον αγωγό ακαθάρτων και κάθε άλλη 

εργασία και υλικό που τυχόν θα απαιτηθούν λόγω των τοπικών συνθηκών, 

για την πλήρη και στεγανή εγκατάσταση της παροχής. 

5. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου και η επίχωση του 

ορύγματος του κεντρικού αγωγού και της παροχής με θραυστό υλικό της 

ΠΤΠ Ο-150. 

6. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση της άμμου λατομείου και του θραυστού υλικού της 

ΠΤΠ Ο-150 στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του 

αυτοκινήτου κατά την εκφόρτωση, η προσέγγιση, έκριψη, διάστρωση και 

συμπύκνωση των υλικών στο όρυγμα. 

7. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερα κατάσταση. Στην 

περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωμάτων η αποκατάσταση θα γίνει με κατασκευή 

στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-150 –κατασκευή 

στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-155 – ασφαλτική προ 

επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο – ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-260 – ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-265. 

8. Η προμήθεια ταμπουρέτου, εξόδων όσων απαιτείται από την σύνδεση 

παροχής της αποχέτευσης, στο πεζοδρόμιο ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον 

ακάλυπτο χώρο )ή στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες 

της Επίβλεψης. 

9. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου στεγανού 

χυτοσιδηροκαλύμματος φρεατίου παροχής, βαρέως τύπου αντοχής 

τουλάχιστον 7 τόνων, διαστάσεων 40cm x 40cm της απολύτου εγκρίσεως της 

Υπηρεσίας και πλήρης τοποθέτηση του επί του φρεατίου. 

10. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και 

πλάκες), και η τελική διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη 

προσαρμογή του με το πεζοδρόμιο ή γενικά τον περιβάλλοντα αυτού χώρο. 

11. Η αποκατάσταση του κρασπέδου με προκατασκευασμένα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 διατομής 0,15cm x 0.30cm με απότμηση. 

12. Κάθε είδους υλικά ή εργασία τα οποία δεν περιγράφονται ρητά στο 



παρόν άρθρο αλλά είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της εργασίας. 

Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και 

η καθαίρεση των τυχόν υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η 

καθαίρεση εξωτερικών διακλαδώσεων.  

                               

Τιμή ανά τεμάχιο ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης χωρίς αναμονή (τεμ.) 

 
 Tιμή ενός τεμ ευρώ 440,00 
 
 (Ολογράφως): τετρακόσια σαράντα 
 
 

 

 

Ελασσόνα, 10/11/2020 

 

 

 

 

Συντάχτηκε 

 

 

 

 

 

Σαμαρά Κωνσταντίνα 

πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.  

    Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

         Πάππας Λάζαρος 

          χημικός μηχανικός 
 

 

       

 

 

 

 

 


