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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

A.T. 1 
Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και υφιστάμενου φρεατίου (Υ.Κ.Ο) με 
την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.  
 
     Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, ή υφιστάμενου φρεατίου (Υ.Κ.Ο) που 
έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης, με την στάθμη και επίκλιση  του καταστρώματος της 
οδού.      
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της. 
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το 
πλαίσιο έδρασης. 
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των τοιχίων 
του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού. 
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική συγκολλητική 
ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.  
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση 
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος έδρασης της 
εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας έδρασης με εποξειδικές 
ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκεντρωση και αποκομιδή των προϊόντων αποξήλωσης 
και τυχόν αχρήστων υλικών. Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) 
τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.   
 
Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 
Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 82,00 
(Ολογράφως) : ογδόντα δύο 
 
A.T. 2 
Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 
καταστρώματος της οδού.  
 
Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου. Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, 
που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και 
επίκλιση  του καταστρώματος της οδού. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της.   
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το 
πλαίσιο έδρασης. 
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των τοιχίων 
του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.  
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδικη συγκολλητική 
ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα. 
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση 
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος έδρασης της 
εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας έδρασης με εποξειδικές 
ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. 



 - Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκέντρωση και αποκομισή των προϊόντων αποξήλωσης 
και τυχόν αχρήστων υλικών. 
Τιμολόγιο μελέτης          
Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 
Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90 
(Ολογράφως): τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 
A.T. 3 
Ελαστικά παρεμβύσματα μείωσης κτυπογενούς θορύβου 
 
      Ανύψωση του καπακίου του φρεατίου, μικροδιορθώσεις και μικροεπισκευές μεταλλικών 
μερών τα οποία ενδέχεται να μπορούν να διορθωθούν από την καταπόνηση από το 
κυκλοφοριακό φορτίο, θα γινει τοποθέτηση ειδικών ελαστικών  τεμαχίων,  ή  επίστρώση από 
υλικό με βάση το P.V.C ώστε να σφραγίσει σταθερά και να μην προκαλείται θόρυβος από την 
διέλευση των τροχών των οχημάτων. 
 
Τιμή για ένα φρεάτιο (υλικά και εργασία)  
Ευρώ (Αριθμητικά):  24,00 
(Ολογράφως): Είκοσι τεσσερα ευρώ 
 
 
A.T. 4 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής 
ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή 
εποξειδικά κονιάματα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί 
υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών). Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες 
εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις 
δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών 
διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, 
ductileiron), της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08 -07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90 
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 
 
A.T.5 
Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ 
(πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας 
επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου. 
 
Εργασίες επισκευής της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Γ (πλευρικού ανοίγματος), το οποίο έχει υποστεί ζημιές από πρόσκρουση οχημάτων ή άλλες 
αιτίες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η τοπική καθαίρεση της μετώπης που έχει υποστεί ζημιές με χρήση αερόσφυρας και 
εργαλείων χειρός και ο καθαρισμός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης και τα τυχόν υπάρχοντα φερτά υλικά. 



 - Η χειρωνακτική αναπέταση των προϊόντων αυτών, η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
μεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. 
- Η ευθυγράμμιση του υπάρχοντος οπλισμού και η προσθήκη νέου (εάν απαιτείται) με 
συγκόλληση. 
- Η κατασκευή του απαιτουμένου ξυλοτύπου μικροκατασκευών, η τοποθέτηση της μεταλλικής 
μετώπης, η εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση παλαιού και νέου 
σκυροδέματος και διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 για την 
πλήρη αποκατάσταση της στέψης του φρεατίου στο πεζοδρόμιο. 
- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο 
από υπολείμματα υλικών κλπ. Η προμήθεια της μεταλλικής μετώπης προστασίας του 
ανοίγματος δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο και τιμολογείται ιδιαίτερα.   
Τιμολόγιο μελέτης 
Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 
cm. 
Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα φρεατίου. 
 
Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο (τεμ). 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 103,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τρία 
 
A.T. 6 
Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ 
(πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας 
επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου. 
 
Εργασίες επισκευής της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογή τύπου 
Γ (πλευρικού ανοίγματος), το οποίο έχει υποστεί ζημιές από πρόσκρουση οχημάτων ή άλλες 
αιτίες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η τοπική καθαίρεση της μετώπης που έχει υποστεί ζημιές με χρήση αερόσφυρας και 
εργαλείων χειρός και ο καθαρισμός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης και τα τυχόν υπάρχοντα φερτά υλικά. 
- Η χειρωνακτική αναπέταση των προϊόντων αυτών, η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
μεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. 
- Η ευθυγράμμιση του υπάρχοντος οπλισμού και η προσθήκη νέου (εάν απαιτείται) με 
συγκόλληση. 
- Η κατασκευή του απαιτουμένου ξυλοτύπου μικροκατασκευών, η τοποθέτηση της μεταλλικής 
μετώπης, η εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση παλαιού και νέου 
σκυροδέματος και διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 για την 
πλήρη αποκατάσταση της στέψης του φρεατίου στο πεζοδρόμιο. 
- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο 
από υπολείμματα υλικών κλπ. 
Η προμήθεια της μεταλλικής μετώπης προστασίας του ανοίγματος δεν συμπεριλαμβάνεται 
στο παρόν άρθρο και τιμολογείται ιδιαίτερα. Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και 
της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα φρεατίου. 
 
Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο (τεμ). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 72,00 
(Ολογράφως) :εβδομήντα δύο 
 
 
 
A.T. 7 
Κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων  τύπου (Α) εντός πόλεως  
 
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων ομβρίων, πλήρως ή ενμέρει 
προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα 
Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και 
έτοιμα για λειτουργία. Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 



- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων 
σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
- η κατασκευή και τοποθέτηση των σωληνώσεων, η διαμόρφωση και η διάνοιξη οπών 
σύνδεσης των σωλήνων, από το φρεάτιο έως το πλησιέστερο δίκτυο πόλης (η δαπάνη για  
απόσταση σύνδεσης έως 10 μ περιλαμβάνεται πλήρως στο παρόν άρθρο) 
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
- η τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 
- Οι σχάρες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
 
 
Τιμή ανά άνοιγμα  πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου . 
Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00 
(Ολογράφως): πεντακόσια πενήντα  
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