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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 3.01.01 Δκζκαθέρ ηάθπυν ή διυπύγυν απδεςηικών ή αποζηπαγγιζηικών δικηύυν ζε εδάθη 
γαιώδη - ημιβπασώδη Με ηην παπάπλεςπη απόθεζη ηυν πποφόνηυν εκζκαθών 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6053 100%  
Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξύγσλ αξδεπηηθώλ θαη απνζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ ζε εδάθε 
γαηώδε - εκηβξαρώδε (κε απαηηνύληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), 
νπνηνπδήπνηε πιάηνπο ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρόλησλ 
δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm, θαη ζάκλσλ ζην εύξνο ηνπ νξύγκαηνο, ζύκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-01-00 "Εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξύγσλ" 
 
ην παξόλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 
κεγαιύηεξεο από 50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηό, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνύληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ. 
 
Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη ζύκθσλα 
κε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε. 
 
Με ηελ παξάπιεπξε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 0,62 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα δύο λεπηά 

A.T. : 2 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 3.06.02 Δκβαθύνζειρ - διαπλαηύνζειρ κοιηών ποηαμών ή πεμμάηυν με σπήζη μησανικού 
εξοπλιζμού Με ηη θόπηυζη ηυν πποφόνηυν επί αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζηον 
σώπο απόθεζηρ ή απόππιτηρ ζε οποιαδήποηε απόζηαζη 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6058 100%  
Εθηέιεζε εθβαζύλζεσλ θαη δηαπιαηύλζεσλ θνίηεο πνηακώλ ή ξεκκάησλ (έξγα 
δηεπζεηήζεσλ) κε ρξήζε κεραληθνύ εμνπιηζκνύ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ, ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-02-00 "Καζαξηζκόο θαη εθβάζπλζε θνίηεο πνηακώλ, 
ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθώλ ηάθξσλ". 
 
ην παξόλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 
κεγαιύηεξεο από 50cm. Οηαλ απαηηείηαη απηό, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνύληαη 
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ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ. 
 
Επηκέηξεζε επί απηνθηλήηνπ, κε αλαγσγή ζε ζπκππθλσκέλν όγθν δηά δηαηξέζεσο κε ηνλ ζπκβαηηθό ζπληειεζηή 

επηπιήζκαηνο. 
Με ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν απόζεζεο ή απόξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

ΕΤΡΩ : 0,88 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, εξγνηαμηαθέο νδνί, απόζηαζε 0,30 (<3km) 
(0,22€/m3.km)      0,30 x 0,22 =    0,07 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 0,95 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 0,95 

(Ολογπάθυρ) : ενενήνηα πένηε λεπηά 

A.T. : 4 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 5.01 Καηαζκεςή ζςμπςκνυμένος ανασώμαηορ από ςλικά πος έσοςν πποζκομιζθεί επί ηόπος 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6079 100%  
Καηαζθεπή ζπκππθλσκέλνπ αλαρώκαηνο, κε βαζκό ζπκπύθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά 
θαηλόκελε ππθλόηεηα >= 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΕΛΟΣ EN 13286-2). 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ λεξνύ 
δηαβξνρήο, ε απαζρόιεζε κεραλεκάησλ δηάζηξσζεο θαη ζπκπύθλσζεο θαη ε εθηέιεζε 
δνθηκώλ ζπκπύθλσζεο αλά 1.000 m3 αλαρώκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ κηαο αλά απηνηειέο 
ηκήκα ηνπ αλαρώκαηνο. 
 
Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) εηνίκνπ ζπκππθλσκέλνπ αλαρώκαηνο βάζεη ζηνηρείσλ 
αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 0,62 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα δύο λεπηά 

A.T. : 5 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 8.04.03 Λιθοππιπέρ πποζηαζίαρ κοίηηρ και ππανών Με λίθοςρ λαηομείος βάποςρ 100 - 200 kg 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6158 100%  
Πξνκήζεηα πιηθνύ ιηζνξξηπώλ πξνζηαζίαο αζβεζηνιηζηθήο ζύλζεζεο, κεηαθνξά ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από 

νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε ζέζεηο κε ή ρσξίο ππνβνήζεζε 

κεραληθώλ κέζσλ. 
Σν πιηθό ζα πξνέξρεηαη από πγηή πεηξώκαηα, ε δε δηαβάζκηζή ηνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ 

κειέηε. 
 
Με ιίζνπο ιαηνκείνπ βάξνπο 100 - 200 kg. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3), βάζεη δηαηνκώλ. Επηζεκαίλεηαη όηη δελ επηκεηξώληαη πξνο πιεξσκή πάρε 

ιηζνξξηπώλ κεγαιύηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κειέηε. 
 
Εάλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνύ, απηό επηκεηξάηαη 
ηδηαηηέξσο κε βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 15,50 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε και πενήνηα λεπηά 

A.T. : 10 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Ν\8.04.05 Λιθοππιπέρ πποζηαζίαρ κοίηηρ και ππανών Με λίθοςρ λαηομείος, βάποςρ 20 έυρ 100 kg 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6157 100%  
Πξνκήζεηα πιηθνύ ιηζνξξηπώλ πξνζηαζίαο αζβεζηνιηζηθήο ζύλζεζεο, κεηαθνξά ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από 

νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε ζέζεηο κε ή 
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ρσξίο ππνβνήζεζε κεραληθώλ κέζσλ. 
Σν πιηθό ζα πξνέξρεηαη από πγηή πεηξώκαηα, ε δε δηαβάζκηζή ηνπ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ 

κειέηε. 
 
Με ιίζνπο ιαηνκείνπ, βάξνπο 20 έσο 100 kg. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3), βάζεη δηαηνκώλ. Επηζεκαίλεηαη όηη δελ επηκεηξώληαη πξνο πιεξσκή πάρε 

ιηζνξξηπώλ κεγαιύηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κειέηε. 
 
Εάλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνύ, απηό επηκεηξάηαη 
ηδηαηηέξσο κε βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 14,50 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηέζζεπα και πενήνηα λεπηά 

          
Καζηοπιά       1-9-2017 Καζηοπιά       1-9-2017 Καζηοπιά        1-9-2017 

Οι μελεηηηέρ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οι ελεγκηέρ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γιεςθςνηήρ     

οθία Βλάτοσ 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 

ηέλιος Κοηζάκος 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 

Αθανάζιος Βεκιάρης 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 
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