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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους,
µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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1.1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων,
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.

1.1.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.1.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
(β)

1.1.8

Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο
Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου έργου.

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.
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1.1.9

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως
της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την
οριστική παραλαβή τους.

1.1.10

Οι δαπάνες γιεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.1.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.12

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων
δηµοπράτησης.

1.1.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(α)
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(ζ)

1.1.14

σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)

Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2)

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων
εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.1.15

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των
χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων
του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια,
υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ)
και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται
στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.16

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.17

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία.

1.1.18

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.19

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
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1.1.20

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.
Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.21

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.22

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.

1.1.23

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.

1.1.24

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε αµέλεια,
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.25

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.1.26

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών,
σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης
ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση
των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δήµιουργία οπών
αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών.

1.1.28

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.29

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ.

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

5

Ν5800/4920/Β06

1.1.30

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις
σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.1.32

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου.

1.1.33

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

1.1.34

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης,
προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π.
και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την
εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών
του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

1.3

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

1.4

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο,
αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται
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αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο
παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν
Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α-1: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)
Για την προµήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την αποµάκρυνση και την επανατοποθέτηση
σε νέες θέσεις, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός τεµαχίου ρυθµιστικής πινακίδας ή
αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την προσωρινή
εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά ανακλαστικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως στο τεύχος
προδιαγραφών εργοταξιακής σήµανσης.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00
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Άρθρο Α-2: ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108)
Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση ενός φανού σε ειδική βάση, µετακίνησή του,
και λειτουργία τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, δηλαδή η δαπάνη για την αγορά του φανού
και την αγορά των απαιτουµένων µπαταριών υπολογίζοντας την διάρκεια της µπαταρίας σε
τριακόσιες (300) ώρες.
Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα €
(Αριθµητικά): 40,00
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Άρθρο Α-3: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6802)
Προσωρινή γεφύρωση µε ξυλοκατασκευή σκαµµάτων ή τάφρων ή χανδάκων για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
Για ένα m3 χρησιµοποιούµενης ξυλείας, για την κατασκευή γεφυρώσεων, που θα
κατασκευασθούν βάσει εγκεκριµένων τύπων ή ειδικών µελετών που πληρούν τους κανονισµούς
ασφαλείας, σε οποιοδήποτε ύψος από τον πυθµένα του σκάµµατος. Το δάπεδο κυκλοφορίας των
γεφυρώσεων θα είναι οµαλό και αντιολισθηρό, θα φέρουν δε εκατέρωθεν ανθεκτικές κουπαστές.
Επιµέτρηση σε m3 χρησιµοποιηθείσας ξυλείας, οποιασδήποτε διατοµής, συµπεριλαµβανοµένης της αποµείωσης και φθοράς και των απαραιτήτων µεταλλικών συνδέσµων για την
ασφαλή και ανθεκτική διαµόρφωση της διαβάθρας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο €
(Αριθµητικά): 82,00
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Άρθρο Α-4: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Η
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6071)
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και
αµµοχαλίκων, µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για ένα
κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως και µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην
βραχωδών, καθώς και αµµοχαλίκων, µε επιµέτρηση βάσει όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου
επιχώµατος, περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 5,25
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Άρθρο Α-5: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΟΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6072)
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος και σταλία αυτοκινήτου. Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως βραχωδών προϊόντων
εκσκαφής, ή προϊόντων καθαιρέσεως οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε επιµέτρηση βάσει
όγκου ορύγµατος, καθαιρεθείσας κατασκευής ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, περιλαµβανοµένης
της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,70
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Άρθρο Α-6: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών
και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών,
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν
ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων,
µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των
αναβαθµών
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες
θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε
τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης
συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και
στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς
και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως
περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε
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•
•

•

•

ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR
MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).
κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους
σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ.
6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών
εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια
εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των
προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε
τεκµηριωµένους λόγους.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της µεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 2,46
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Άρθρο Α-7: ΟΡΥΞΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α)
Για τη γενική όρυξη, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών εδαφών,
περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της
θέσης εργασίας (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών
που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο µε σφύρα ή και µε τα
χέρια, χωρίς ή µε κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων περιορισµών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε
κτίσµατα, γραµµές πυλώνων και υποσταθµούς ∆ΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή
στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών
Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισµών ∆ΕΗ ή και άλλων περιορισµών που
ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα σε
νερό, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δηµοπράτησης.
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:
ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
− για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων
− τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού
− τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου.
− για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover σύµφωνα και µε τις η µελέτη
και τα τεύχη δηµοπράτησης.
−

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, όρυξης µε οποιοδήποτε µέσο ή
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης
των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης,
σχηµατισµού των αναβαθµών
• δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης,
• προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε όλες τις
απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές
ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για
απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη
του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η
δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των
προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και
διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης
και της περιβαλλοντικής µελέτης
• καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών
εκσκαφών γαιών - ηµίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.
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• της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της
εκθάµνωσης, κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου
σε οποιαδήποτε απόσταση.
• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των και Cut and Cover των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση
της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών σύµφωνα µε την ΚΥΑ
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των έτοιµων εκτελεσµένων
εκσκαφών βράχου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην περίπτωση
γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις
επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους
λόγους.
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου, µετά της µεταφοράς τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εβδοµήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,71

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

16

Ν5800/4920/Β06

Άρθρο A-8:ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)

Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων,
φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης,
Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τοµές
εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο),
περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή
κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια
σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα
από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή
ακόµα και µε τα χέρια.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους
επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων
παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η
δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να
χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών
κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η
δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων
εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε
οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή
προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική
τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε
θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του
αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που
κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών
εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
(Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η
δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων, κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους,
πλακοστρώσεων και τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν
απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή
άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων
ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος
µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται
για επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από την
επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για
όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των
εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή
εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων
των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και σαράντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 3,43
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Άρθρο A-9: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ
ΓΑΙΩ∆Η - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6053)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπογείων δικτύων εκτός κατοικηµένης περιοχής ή εντός
εύρους κατάληψης οδικού άξονα χωρίς ιδιαίτερη διερχόµενη κυκλοφορία σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m3 εκσκαφής, µε
οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση
φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε
τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη και µε την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,55
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Άρθρο A-10: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ
ΒΡΑΧΩ∆Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6055)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπογείων δικτύων εκτός κατοικηµένης περιοχής ή εντός
εύρους κατάληψης οδικού άξονα χωρίς ιδιαίτερη διερχόµενη κυκλοφορία, σε εδάφη βραχώδη µε
χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), µε την χονδική µόρφωση των
πρανών και του πυθµένα, ανά m3 εκσκαφής βάσει αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις
γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 16,50
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Άρθρο A-11: ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από
σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m και µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων, όπως παραπάνω, που θα εκτελείται µε
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση
σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν
απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m
ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιµολογίου
σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από τη µελέτη, το πλάτος πυθµένα και το βάθος του ορύγµατος.
Όρυγµα µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m και µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών.
Άρθρο A-11.1: Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6081.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,50

Άρθρο A-11.2: Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6081.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,50
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Άρθρο A-12: ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΩΣ 3,00 M ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ.
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα
κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιµεντωµένων
κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό
κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση
εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης
θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m και µε
την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο
και και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της
αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση
σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν
απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγµατος.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m
ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιµολογίου
σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται
από τη µελέτη, το πλάτος πυθµένα και το βάθος του ορύγµατος.
Όρυγµα µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m και µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών.

Άρθρο A-12.1: Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 31,50

Άρθρο A-12.2: Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 35,50
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Άρθρο A-13: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6087)
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από αγωγό Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενο / αντιστηριζόµενο ή µή, ανά
µέτρο µήκους συναντωµένου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο
µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε
ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως
ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται
ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.
Στην τιµή αυτή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη τυχόν εργασιών υποστήριξης, αντιστήριξης
ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, δύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα
οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο A-14: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΤΕΝΟΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6081.1)
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως
υπό συνθήκες περιορισµένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί
επί πεζοδροµίου ή ερείσµατος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώµατος, χειρονακτικώς, µε χρήση
αεροσφυρών και µε ή χωρίς υποβοήθηση µικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m
και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3, αποκλειοµένης της υποβοήθησης των εργασιών από
µεγαλυτέρου µεγέθους µηχανικό εξοπλισµό.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή για πλάτος πυθµένα ορύγµατος έως 1,00 m και βάθος έως
4,00 m, µετά από πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητος εφαρµογής της υπόψη µεθοδολογίας στην
µελέτη του έργου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) oρύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο A-15: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ
ΚΛΠ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1)
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών
στο αποµένον τµήµα), µε την µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεµεχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από
τα προϊόντα της καθαίρεσης.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων µε χρήση
αεροσυµπιεστών κ.λπ. συµβατικών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία,
υδραυλικές σφήνες κ.λπ.).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00
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Άρθρο A-16: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6082.1)
Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων ικριωµάτων και
αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών.
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις, οι σταλίες των αυτοκινήτων και η
µεταφορά και απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκεής, µε βάση
αναλυτική επιµέτρηση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 35,00
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Άρθρο A-17: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,10
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Άρθρο A-18: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Η ΦΩΛΙΑΣ ΣΕ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε
ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η
εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις
φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε
στοιχεία σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί
στοιχείων µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02 του Τιµολογίου
Οικοδοµικών Εργασιών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)
Άρθρο A-18.1: Για πάχος σκυροδέµατος 0,15 έως 0,30 m`
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2272Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα έξι €
(Αριθµητικά): 46,00

Άρθρο A-18.2: Για πάχος σκυροδέµατος άνω του 0,30 έως 0,60 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2272Α)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα δύο €
(Αριθµητικά): 92,00
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Άρθρο A-19: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6066)
Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη
συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κλπ), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά µέσα µε ή
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για την εξοµάλυνση της
τελικής επιφάνειας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,40
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Άρθρο A-20: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6067)
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων, σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης
οδικών αξόνων, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώµατα (αν τούτο απαιτείται) σε
στρώσεις µέχρι 25 cm, µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται πέραν της δαπάνης µεταφοράς, η δαπάνη προµήθειας, οι
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των µεταφορικών µέσων, οι τυχόν απαιτούµενες
προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή η
χρησιµοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή
άλλων ειδικών συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των
απαιτούµενων δοκιµών για την εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης .
Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη
δοκιµασία PROCTOR).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00
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Άρθρο A-21: ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ
ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο-150
Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες
µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια
των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού
διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου και
πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο
βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor).
Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του υλικού και της µεταφοράς του από οποιαδήποτε
απόσταση. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Άρθρο A-21.1: Για συνολικό πάχος επίχωσης έως και 50 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 13,77

Άρθρο A-21.2: Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 12,77
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Άρθρο A-22: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6069)
Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο λατοµείου,
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης
τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια της άµµου λατοµείου
β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και ογδόντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,89

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

31

Ν5800/4920/Β06

Άρθρο A-23: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
DIESEL Η ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα diesel ή
βενζινοκίνητο, ήτοι για τις δαπάνες µισθωµάτων, επισκευών, µεταφορικών και φθορών του
αντλητικού συγκροτήµατος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτηµάτων)
αποζηµιώσεως προσωπικού, προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών,
αποζηµιώσεως για ηµεραργίες του συγκροτήµατος, διαµορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου,
επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού µακριά από τα έργα µέχρι τη θέση που θα
αποχετευθούν, καθαρισµού των σωληνώσεων, µετακινήσεων του συγκροτήµατος, σταλίας του
συγκροτήµατος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του
αντλητικού συγκροτήµατος.
Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού
συγκροτήµατος diesel ή βενζινοκίνητου, που πραγµατοποιείται µετά από την έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας.

Άρθρο A-23.1: Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6107)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50

Άρθρο A-23.2: Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6108)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,40
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Άρθρο A-24: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΥΓΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6100)
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή
παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµµατος, ύστερα από έγγραφη
εντολή της Υπηρεσίας, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους
κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης ποσότητας
αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει καθοριστεί για το
επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναφερόµενη εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές του
σκάµµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00
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Άρθρο A-25: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΧΑΝ∆ΑΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6103)
Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα
µεταλλικών πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάµου,
προσαρµοσµένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα
ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων. Η τοποθέτηση των
αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα µε την
επίχωση του ορύγµατος.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού
(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων αντηρίδων, συνδέσµων κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόµιση
και αποκόµιση και οι µετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η εργασία συναρµολόγησης
και αποσυναρµολόγησης.
Επίσης στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται
η απασχόληση των πάσης φύσης
απαιτουµένων µηχανηµάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή
όρυγµα και την τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση
και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή
µε τις παρειές του σκάµµατος, επιµετρούµενης µόνον της µίας παρειάς του σκάµµατος αυτού και για
οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγµατος που πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας. Επιµετράται µόνο το τµήµα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθµη εκσκαφής του
πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους.
Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) αντιστήριξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο €
(Αριθµητικά): 32,00
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Άρθρο A-26: ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2303)
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια. Στην
τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά των
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης και αποσυναρµολόγησης
των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών.
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και
κλίµακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί
µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ'
όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες
κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,80
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Άρθρο A-27: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ
Προµήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, µεταφορά του επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόµενες από την
µελέτη θέσεις µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), βάσει διατοµών. Επισηµαίνεται ότι δεν επιµετρώνται προς
πληρωµή πάχη λιθορριπών µεγαλύτερα των προβλεποµένων στην µελέτη.

Άρθρο A-27.1: Με λίθους λατοµείου βάρους 100 - 200 kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6158)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 20,35
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο B-1: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6301)

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής
διατοµής σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων όπως
βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο
εργασίας.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να
παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε
παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο B-2: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6302)
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (γενικώς µεταλλότυποι) αγωγών καµπύλων επιφανειών απλής
καµπυλότητος υπονόµων κυκλικής, ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και
λοιπών κατασκευών από σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο
εργασίας.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να
παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε
παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.
Οι τιµές µονάδος των καλουπιών κατασκευών από σκυρόδεµα συµπεριλαµβάνουν:
- Την προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που
εφαρµόζεται)
- Τις εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου,
πλαστικοτύπου ή/και συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία
των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την
µελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων.
- Την ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Την διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την
ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Την επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Την πλήρη αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του
καθοριζοµένου από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, την συγκέντρωση,
συσκευασία, φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Το πλήρη καθαρισµό των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα
στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Την αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του
σκυροδέµατος µε τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Το πλήρη καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής
των αχρήστων καρφοβελονών.
- Την φθορά και αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων υλικών
(ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Την δαπάνη του ειδικευµένου ή µή προσωπικού για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση των ικριωµάτων και καλουπιών, καθώς και όλων των
απαιτουµένων µέσων, εργαλείων, συσκευών ή/και µηχανηµάτων για την εκτέλεση
των εργασιών.
- Την δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή
χωρίς µηχανικά µέσα
- Την δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, σύνδεσης πάσης φύσεως
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν εφαρµόζεται
όταν χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά €
(Αριθµητικά): 17,00
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Άρθρο B-3: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3811)
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30
m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και
αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00
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Άρθρο Β-4: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως
και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών,
σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και
ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που
απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης,
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων
ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του
απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού,
ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων
για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων
διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του
σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η
δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης
σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των
βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν
στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά
τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της
κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της
διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη
θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την
εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου
θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην
Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου
σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής
τους. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον
όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
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Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της
κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την
τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας
εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο
της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα
κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται στα
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος

Άρθρο Β-4.1: C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων
κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)

Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την
κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης κλίσεων,
περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασµένοι
τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους, στρώσης
φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεµάτων κλπ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 71,80

Άρθρο Β-4.2:C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή
κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,
επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν ανήκουν στην κατηγορία
«λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα οκτώ € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 78,10
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Άρθρο B-4.3: C16/20 οδοστρωµάτων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Σκυρόδεµα C16/20, ελαφρά οπλισµένο, ελάχιστης αναλογίας τσιµέντου 350 Kg για
ανακατασκευή οδοστρωµάτων σε φατνώµατα σε µία στρώση πάχους καθοριζόµενου απο την
Υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής αντιολισθητικών ραβδώσεων επι της επιφάνειας
του οδοστρώµατος. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η δαπάνη των ξυλοτύπων, ο σιδηρούς οπλισµός
µε δοµικό πλέγµα Τ131 σε µία στρώση, καθώς και κάθε απαιτούµενη εν γένει εργασία και υλικά
προς πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. 22 και 504.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος µε τον οπλισµό.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα τρία € και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 93,35
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Άρθρο B-5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου
µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για
την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο
εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται
ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
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Άρθρο B-5.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά €
(Αριθµητικά): 77,00

Άρθρο B-5.2: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 84,00
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Άρθρο B-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεµα καθορίζονται από την µελέτη του
έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους στο σκυρόδεµα αποτελούν αντικείµενο της µελέτης
συνθέσεως των σκυροδεµάτων τού έργου.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων:
-

επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος
επιταχυντές σκλήρυνσης
ρευστοποιητές
πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο
στεγανοποιητικά µάζης
αερακτικά
ίνες πολυπροπυλενίου
χαλύβδινες ίνες

Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή
κάθισης του σκυροδέµατος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην δαπάνη
του ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς
πληρωµή.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), µε βάση τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.

Άρθρο B-6.1: Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6320.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,40
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Άρθρο B-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6311)
Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1451-3,
δηλαδή για την προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των έργων,
την κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και διαστάσεις, την
τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά
χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα (αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και για
κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ – 2008.
Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον
Ανάδοχο και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,90
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Άρθρο Β-8: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Για την πλήρη πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε
τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους
τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων τσιµεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 µ., οι οποίες θα
πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. ∆.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και
οι οποίες θα συγκολλούνται µε κονίαµα σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των
τσιµεντένιων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρµολόγησης κλπ και όλων των απαιτουµένων
υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιµεντοπλακών, η δαπάνη ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος
έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου
και 180 χγρ τσιµέντου ανά µ3, η δαπάνη αρµολόγησης µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό
εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 µαρµαροκονίας, η δαπάνη καθαρισµού των
αρµών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους πλακοστρώσεως

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80
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Άρθρο Β-9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΜΕ ΛΙΘΟΥΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2254)
Για την κατασκευή λιθόστρωτου µέσου πάχους έως 15 εκ., µε λίθους, χρώµατος
επιλογής του ∆ήµου Ευεργέτουλα και µε την σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ώστε
να εναρµονίζονται µε το περιβάλλον της περιοχής του έργου, ακανόνιστου σχήµατος και
διαστάσεων, τοποθετουµένων επι οιουδήποτε καταστρώµατος οδού δια τσιµεντοκονιάµατος ή
ξηρού µίγµατος άµµου και τσιµέντου πάχους έως 5 εκ. αναλογίας 250 χλγρ. τσιµέντου ανά ένα m3
άµµου (1 σακκί τσιµέντου µε 10 δοχεία άµµου), ήτοι η δαπάνη προµήθειας λίθων και υλικών επι
τόπου του έργου, εργασίας διαλογής και χονδρολάξευσης, τοποθέτησης και στερέωσης των λίθων
και κατασκευής αρµών πλάτους έως 3 εκ. πληρουµένων µε αριάνι ή ξηρό µίγµα άµµου και
τσιµέντου. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η µόρφωση βαθµίδων όπου υπάρχουν. Οι λίθοι θα
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για πλακοστρώσεις οδών ή
πεζοδροµίων (ανάλογα µε το είδος της κυκλοφορίας).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους λιθόστρωτου.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι € και τριάντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 56,37
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Άρθρο Β-10: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2254)
Για την κατασκευή λιθόστρωτου µε πέτρα ώς το παραδοσιακό οδόστρωµα του οικισµού,
µς πέτρες οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, της επιλογής του ∆ήµου Ευεργέτουλα και µε τη
σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Σην τιµή περιλαµβάνονται:
Η δαπάνη διαµόρφωσης σκάφης οδοστρώµατος, ήτοι εκσκαφής σκάφης, θεµελίων
κρασπεδορείθρων µετά της καθαίρεσης τυχόν υφιστάµενων παλαιών
οδοστρωµάτων, κοπής και αποµάκρυνσης δένδρων και θάµνων, καθώς και
πρόσθετων χωµατουργικών εργασιών, ήτοι ερευνητικών τοµών τάφρων προς
καταβιβασµό και µετατόπιση ή επανατοποθέτηση συναντηθησοµένων αγωγών
κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και των διακλαδώσεων αυτών, της εργασίας
πραγµατοποιούµενης δι οιουδήποτε µέσου της επιλογής του Αναδόχου, µετά της
µορφώσεως πρανών και πυθµένων της σκάφης, η δαπάνη της απαιτηθησοµένης
µετακινήσεως, διαστρώσεως και συµπυκνώσεως των προς τούτο κατάλληλων
προϊόντων εκσκαφής προς µόρφωση επιχώσεως µετά της αξίας και µεταφοράς τυχόν
χρησιµοποιούµενου αµµοχάλικου ή υλικού 3Α, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής
Η δαπάνη τοποθέτησης των λίθων επί του τελικά διαµορφωµένου καταστρώµατος
της οδού δια τσιµεντοκονιάµατος ή ξηρού µίγµατος άµµου και τσιµέντου πάχους
έως 5 εκ. αναλογίας 250 χλγρ. τσιµέντου ανά ένα m3 άµµου (1 σακκί τσιµέντου µε
10 δοχεία άµµου), ήτοι η δαπάνη προµήθειας λίθων και υλικών επι τόπου του έργου,
εργασίας χονδρολάξευσης, τοποθέτησης και στερέωσης των λίθων και κατασκευής
αρµών πλάτους έως 3 εκ. πληρουµένων µε αριάνι ή ξηρό µίγµα άµµου και
τσιµέντου. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται η µόρφωση βαθµίδων όπου υπάρχουν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους παραδοσιακού λιθόστρωτου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα πέντε € και εξήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 85,68
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Άρθρο Β-11: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΩΣ
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2254)
Για την αποξήλωση και επανακατασκευή λιθόστρωτου µε πέτρα ώς υφίσταται, ήτοι
καθαίρεση, διαλογή και τυχόν επεξεργασία (λάξευση) των χρήσιµων λίθων, προσθήκη νέων όµοιων
µε τους υφιστάµενους σε ποσοστό έως 30%, πλήρη κατασκευή µόρφωσης σκάφης (αφαίρεση
υλικών, λάσπης, προϊόντων επίχωσης, 3Α κλπ., πάχους έως και 30εκ.) και ισοπέδωση της
επιφάνειας του καταστρώµατος της οδού µε ισοπεδωτήρα (γκρέιντερ), µετά της προµήθειας και
µεταφοράς τυχόν αναγκαίου πρόσθετου θραυστού υλικού λατοµείου, τη φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, την επανατοθέτηση των λίθων επι του
διαµορφωµένου oδοστρώµατος µε τσιµεντοκονίαµα ή ξηρό µίγµα άµµου και τσιµέντου πάχους έως
5 εκ. αναλογίας 250 χλγρ. τσιµέντου ανά ένα m3 άµµου (1 σακκί τσιµέντο µε 10 δοχεία άµµου) και
την κατασκευή αρµών πληρουµένων µε αριάνι ή ξηρό µίγµα άµµου και τσιµέντου. Επίσης
περιλαµβάνεται η µόρφωση βαθµίδων όπου υπάρχουν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους λιθόστρωτου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα τρία € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 63,85
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Άρθρο Β-12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2922)
Για την κατασκευή κυβολιθόστρωτου δια λίθων επιλογής του ∆ήµου Ευεργέτουλα και µε
την σύµφωνη γνώµη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, µέσου πάχους έως 15 εκ. και έως 35 τεµαχίων
λίθων ανά m2.
Σην τιµή περιλαµβάνονται:
- Η δαπάνη διαµόρφωσης σκάφης οδοστρώµατος, ήτοι εκσκαφής σκάφης, θεµελίων
κρασπεδορείθρων µετά της καθαίρεσης τυχόν υφισταµένων παλαιών οδοστρωµάτων, κοπής και
αποµάκρυνσης δένδρων και θάµνων καθώς και πρόσθετων χωµατουργικών εργασιών, ήτοι
ερευνητικών τοµών τάφρων προς καταβιβασµό και µετατόπιση ή επανατοποθέτηση
συναντηθησοµένων αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και των διακλαδώσεων αυτών, της
εργασίας πραγµατοποιούµενης µε οποιοδήποτε µέσο της επιλογής του Αναδόχου, µετά της
µορφώσεως πρανών και πυθµένων της σκάφης, η δαπάνη της απαιτηθησόµενης µετακινήσεως,
διαστρώσεως και συµπυκνώσεως των προς τούτο κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής προς µόρφωση
επιχώσεως µετά της αξίας και µεταφοράς τυχόν χρησιµοποιούµενου αµµοχάλικου ή υλικού 3Α, η
δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής
- Η δαπάνη τοποθέτησης των λίθων επί του τελικά διαµορφωµένου καταστρώµατος της
οδού µε τσιµεντοκονίαµα ή ξηρό µίγµα άµµου και τσιµέντου πάχους έως 5 εκ. αναλογίας 250 χλγρ.
τσιµέντου ανά ένα m3 άµµου (1 σακκί τσιµέντου µε 10 δοχεία άµµου), ήτοι η δαπάνη προµήθειας
λίθων και υλικών επι τόπου του έργου και κατασκευής αρµών πληρουµένων µε αριάνι ή ξηρό µίγµα
άµµου και τσιµέντου. Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη µόρφωσης βαθµίδων όπου υπάρχουν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κυβολιθόστρωτου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα επτά € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 67,30
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Άρθρο Β-13: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)

Για την αποξήλωση, µόρφωση και ανακατασκευή κυβολιθόστρωτου, ήτοι διαλογή των
χρήσιµων λίθων, προσθήκη νέων σε ποσοστό έως 30%, πλήρη κατασκευή µόρφωσης σκάφης
(αφαίρεση υλικών, λάσπης, προϊόντων επίχωσης, 3Α κλπ., πάχους έως και 20εκ.) και ισοπέδωση της
επιφανείας του καταστρώµατος της οδού µε ισοπεδωτήρα (γκρέιντερ) µετά της προµήθειας και
µεταφοράς τυχόν αναγκαίου πρόσθετου θραυστού υλικού λατοµείου, τη φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, την επανατοποθέτηση των λίθων επί του
διαµορφωµένου οδοστρώµατος µε τσιµεντοκονίαµα ή ξηρό µίγµα άµµου και τσιµέντου πάχους έως
5 εκ.αναλογίας 250 χλγρ. τσιµέντου ανά ένα m3 άµµου (1 σακκί τσιµέντο µε 10 δοχεία άµµου) και
την κατασκευή αρµών πληρουµένων µε αριάνι ή ξηρό µίγµα άµµου και τσιµέντου. Επίσης
περιλαµβάνεται η µόρφωση βαθµίδων όπου υπάρχουν.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κυβολιθόστρωτου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα επτά € και δώδεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 47,12
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Άρθρο Β-14: ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2252)

Για την πλήρη κατασκευή ξηρολιθοδοµής ορατών επιφανειών από λίθους λατοµείου
πάχους 0,30 µ έως 0,35 µ χωρίς αρµολόγηση, που εκτελείται για την προστασία του φυσικού
εδάφους, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ77 και τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των λίθων, η δαπάνη µεταφοράς τους
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ., η δαπάνη
προσέγγισης, η δαπάνη της εργασίας κατασκευής, καθώς κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεσή της σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ77 και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Για την επιµέτρηση λαµβάνονται 3 τ.µ. έτοιµης ξηρολιθοδοµής ως ένα κυβικό µέτρο.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης ξηρολιθοδοµής ορατών επιφανειών, σύµφωνα µε τη
σχετική Μελέτη.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και ενενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 35,90
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Άρθρο Β-15: ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 400 KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3
ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το
δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Άρθρο Β-15.1: Μιάς ορατής όψεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4212)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα τέσσερα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 74,80

Άρθρο Β-15.2: ∆υο ορατών όψεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4213)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 86,30
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Άρθρο Β-16: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411)
Για τη µόνωση επιφάνειας σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε διπλή επάλειψη µε
ασφαλτικό µονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριµένου τύπου, σε όση ποσότητα
απαιτείται και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου,
περιλαµβανοµένης της προµήθειας των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών κλπ. επί τόπου του
έργου και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας, που µονώνεται µε διπλή ασφαλτική επάλειψη,
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και σαράντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,48
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Άρθρο B-17: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆Η ΥΛΙΚΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7903)
Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση τό τσιµέντο (τσιµεντοειδή),
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του
στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας εφαρµογής και η
εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00
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Άρθρο B-18: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ C12/15 ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ,
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος C12/15 κοιτοστρώσεων,
περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και εβδοµήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 29,70
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Άρθρο B-19: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ,
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος C16/20 ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία €
(Αριθµητικά): 33,00
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Άρθρο B-20: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6327)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος C16/20

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία €
(Αριθµητικά): 33,00
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Άρθρο B-21: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος C20/25.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 36,30
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Άρθρο B-22: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(∆ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΒ∆ΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S500 ΚΑΙS500S)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6311)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο χαλύβδινου οπλισµού σκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,12
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ

Άρθρο Γ-1: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(DUCTILE IRON)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), σίφωνες φρεατίων
υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως
τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς
τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10
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Άρθρο Γ-2: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΕΣΧΑΡΕΣ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟ
ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ (ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΣ ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΓΡΑΦΙΤΗ,
DUCTILE IRON ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων πλήρως τοποθετηµένες µετά της αξίας µεταφοράς επί
τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη,
ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,40
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Άρθρο Γ-3: ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Για ένα χιλιόγραµµο βάρους τοποθετηµένης χυτοσιδηράς βαθµίδας. Στην τιµή
περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη
εκτέλεση.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,10
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Άρθρο Γ-4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΦΗ, ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027 (αντίστοιχη της ποιότητας St 37
κατά DIN). Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η επεξεργασία σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην µελέτη σε εγκατάσταση πλήρως εξοπλισµένη µε τα κατάλληλα µηχανήµατα επεξεργασίας
ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και
µεταφορά επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, στην
κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO,
AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων, εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash
racks), και στις πάσης φύσεως σιδηροκατασκευές των υδραυλικών και λοιπών έργων.
Οι κατασκευές θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης
µελέτης και τα καθοριζόµενα στους όρους δηµοπράτησης του έργου.
Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της
προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα επιµέρους
άρθρα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισµών του βάρους.

Άρθρο Γ-4.1: Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και
συγκόλληση των µορφοχαλύβων.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355 (St 52) η τιµή προσαυξάνεται
κατά 0,10 €/kg
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,50
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Άρθρο Γ-5: ΒΑΦΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)
Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών µε εποξειδικά χρώµατα στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Πάχος ξηρού υµένα χρώµατος (SFT) σύµφωνα µε την
µελέτη.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,16
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Άρθρο Γ-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς
τον εγκιβωτισµό τους, ο οποίος επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου..
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) τοποθετηθέντων σωλήνων
Άρθρο Γ-6.1: Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες µε σύνδεση τύπου τόρµου - εντορµίας
τύπου Α-Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94) ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Γ-7: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75
Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, δονητικοί ή
φυγοκεντρικοί, τύπου ‘’καµπάνα’’ µε ελαστικό δακτύλιο, σειράς 75, των προδιαγραφών ΦΕΚ
253/Β/84 του τ. Υ.∆.Ε, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για προµήθεια των σωλήνων και
ελαστικών δακτυλίων, µεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις,
πλην της δαπάνης των χωµατουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισµός και επανεπίχωση ορύγµατος).
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα πλήρως τοποθετηµένο
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο Γ-7.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00

Άρθρο Γ-7.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 48,00
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Άρθρο Γ-8: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ
100
Αγωγοί από τσιµεντοσωλήνες αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων, δονητικοί ή
φυγοκεντρικοί, τύπου ‘’καµπάνα’’ µε ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, των προδιαγραφών ΦΕΚ
253/Β/84 του τ. Υ.∆.Ε, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για προµήθεια των σωλήνων και
ελαστικών δακτυλίων, µεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις,
πλην της δαπάνης των χωµατουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισµός και επανεπίχωση ορύγµατος)
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα πλήρως τοποθετηµένο
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Άρθρο Γ-8.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00

Άρθρο Γ-8.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 54,00

Άρθρο Γ-8.3: Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Γ-9: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41
Αγωγοί υπονόµων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 µε τον
εγκιβωτισµό από άµµο.
Για ένα µέτρο πραγµατικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το
µήκος των ειδικών τεµαχίων, µε την προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισµό των σωλήνων µε άµµο, δοκιµασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιµή ακόµα περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε
άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαµόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσµοι µεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους

Άρθρο Γ-9.1: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,40

Άρθρο Γ-9.2: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαοκτώ €
(Αριθµητικά): 18,00

Άρθρο Γ-9.3: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 28,00

Άρθρο Γ-9.4: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα €
(Αριθµητικά): 34,00

Άρθρο Γ-9.5: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα δύο €
(Αριθµητικά): 42,00
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Άρθρο Γ-10: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ)
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς
και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι
συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου
για πλήρη και κανονική λειτουργία.
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Άρθρο Γ-10.1: Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003

Άρθρο Γ-10.1.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,30

Άρθρο Γ-10.1.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,10

Άρθρο Γ-10.1.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά €
(Αριθµητικά): 7,00

Άρθρο Γ-10.1.4: Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα λεπτά
(Αριθµητικά): 9,30

Άρθρο Γ-10.1.5: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα €
(Αριθµητικά): 11,00

Άρθρο Γ-10.1.6: Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατέσσερα €
(Αριθµητικά): 14,00

Άρθρο Γ-10.1.7: Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι €
(Αριθµητικά): 16,00
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Άρθρο Γ-10.2: Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 8 MPa), κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003

Άρθρο Γ-10.2.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,50

Άρθρο Γ-10.2.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα €
(Αριθµητικά): 12,00

Άρθρο Γ-10.2.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε €
(Αριθµητικά): 15,00
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Άρθρο Γ-11: ΣΑΜΑΡΙ ΜΕ ΜΟΥΦΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 41
Για την προµήθεια επί τόπου τυποποιηµένου σαµαριού µε µούφα από PVC, την
προσέγγισή του στο όρυγµα, την προετοιµασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την συγκόλληση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και το πώµα ονοµαστικής διαµέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά
συγκόλλησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα.

Άρθρο Γ-11.1: Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 200/160 mm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6712.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι οκτώ €
(Αριθµητικά): 28,00

Άρθρο Γ-11.2: Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6712.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00

Άρθρο Γ-11.3: Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 315/160 mm.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6712.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα έξι €
(Αριθµητικά): 36,00
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Άρθρο Γ-12: ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας.

Άρθρο Γ-12.1: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Γ-12.2: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00

Άρθρο Γ-12.3: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πενήντα €
(Αριθµητικά): 150,00

Άρθρο Γ-12.4: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

Άρθρο Γ-12.5: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm και ονοµαστικής πίεσης 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 290,00
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Άρθρο Γ-13: ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ικλείδες σύρτου χυτοσιδηρές µε ωτίδες, κατάλληλες για δίκτυα ακαθάρτων, ονοµαστικής
πίεσης 10/16 ατµοσφαιρών, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας

Άρθρο Γ-13.1: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια οκτώ €
(Αριθµητικά): 308,00

Άρθρο Γ-13.2: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6651.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια ογδόντα εννέα €
(Αριθµητικά): 389,00
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Άρθρο Γ-14: ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ
GLENFIELD
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, µε την προµήθεια,
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Άρθρο Γ-14.1: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6655.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 315,00
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Άρθρο Γ-15: ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, κατάλληλα σχεδιασµένες για
απαγωγή και εισαγωγή αέρα σε δίκτυα ακαθάρτων, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Άρθρο Γ-15.1: Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6657.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια διακόσια ενενήντα €
(Αριθµητικά): 1.290,00
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Άρθρο Γ-16: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΟΣ
ΡΕ ΜΕ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Για µια πλήρη µεµονωµένη σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην
ΡΕ µε νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συνδέσµων, και ειδικών
τεµαχίων µε αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισµα (λιµάρισµα) του προς ένωση παλαιού
αγωγού, η χάραξη περιµετρικά του αγωγού σε δύο σηµεία για την αφαίρεση τµήµατος αυτού (δια
κατάλληλου εργαλείου), οι τοµές του υπόψη τµήµατος, η αποµάκρυνση του αφαιρεθέντος τµήµατος
παλαιού αγωγού, η άντληση του περιεχοµένου εις το δίκτυο νερού δια υδραντλίας 3’’, η τοποθέτηση
του ταυ µε φλάντζες και η σύνδεση του ταυ µε τον υφιστάµενο και τον νέο αγωγό µε τη χρήση
κατάλληλων ειδικών συνδέσµων.
β. Η δαπάνη προµήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση,
εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη
τοποθέτηση όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και των ειδικών συνδέσµων.
Τιµή για µία πλήρη και µεµονωµένη σύνδεση (τεµ) υφιστάµενου αγωγού οποιουδήποτε
υλικού πλην ΡΕ µε νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών τεµαχίων και
συνδέσµων.
Άρθρο Γ-16.1: Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 60%Υ∆Ρ-6610+ 40%Υ∆Ρ-6611.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 280,00

Άρθρο Γ-16.2: Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 125 ή Φ 150
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 60%Υ∆Ρ-6610+ 40%Υ∆Ρ-6611.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα €
(Αριθµητικά): 350,00
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Άρθρο Γ-17: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΟ
ΑΓΩΓΟ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΑΥ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) ΜΕ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Για µια πλήρη και µεµονωµένη σύνδεση υφιστάµενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού µε
νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα του
υφιστάµενου αγωγού).
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου και πλήρη εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων για την
πλήρη σύνδεση του υφιστάµενου µε τον νέο αγωγό.
β. Η δαπάνη και οι εργασίες για τον καθαρισµό του υφιστάµενου αγωγού, η άντληση του
περιεχοµένου στο δίκτυο νερού µε υδραντλία 3", η τοποθέτηση των απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων
καθώς και ο έλεγχος στεγανότητας.
Τιµή για µία πλήρη και µεµονωµένη σύνδεση (τεµ) υφιστάµενου αγωγού µε νέο αγωγό µε
χρήση ειδικών τεµαχίων.

Άρθρο Γ-17.1: Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30% Υ∆Ρ 6611.1+ 70%Υ∆Ρ 6622.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00

Άρθρο Γ-17.2: Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 125 ή Φ 150
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30% Υ∆Ρ 6611.1+ 70%Υ∆Ρ 6622.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν τριάντα €
(Αριθµητικά): 130,00
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Άρθρο Γ-18: ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-3213)
Για την κατασκευή ενός σώµατος αγκυρώσεως ειδικού τεµαχίου (γωνίες, ταύ κλπ) ή
βάσεως δικλείδας απο σκυρόδεµα C12/15 σύµφωνα µε τα σχέδια ανεξαρτήτως διαστάσεων.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά (άµµος, σκύρα, τσιµέντο, ξυλότυποι) και η εργασία
κατασκευής ξυλότυπου και σκυροδέµατος.
Τιµή για ένα τεµάχιο σώµατος αγκυρώσεως

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και εξήντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 12,62
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Άρθρο Γ-19: ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6751)

Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων σύνδεσης δεξαµενής ήτοι,
δικλείδα ελέγχου στάθµης (φλοτεροβάννα), σιδηροσωλήνες µετά των απαιτούµενων ειδικών
τεµαχίων σύνδεσης αυτών (σωλήνες εισόδου-εξόδου, ταύ, καµπύλες, υπερχειλιστές, εκκενωτές
κλπ), φίλτρα υδροληψίας, όλα πλήρως τοποθετηµένα µετά των απαραίτητων δοκιµασιών, σύµφωνα
µε το αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες δικλείδες αποµόνωσης, οι οποίες
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα τιµολόγια της µελέτης.
Τιµή κατ΄αποκοπή των ειδικών τεµαχίων σύνδεσης δεξαµενής (1 τεµ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι € και σαράντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 3.566,48
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Άρθρο Γ-20: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούµενης
σέλλας µε προέκταση από PE, για σύνδεση του σωλήνα PE παροχής ύδρευσης µε τον κεντρικό
αγωγό του δικτύου ύδρευσης. Η εργασία σύνδεσης περιλαµβάνεται και αποζηµιώνεται το άρθρο
κατασκευής παροχής ύδρευσης του παρόντος Τιµολογίου Μελέτης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ηλεκτροσυγκολλούµενης σέλλας
Άρθρο Γ-20.1: ∆ιαστάσεων 63Χ20 χλστ ή 63Χ25 χιλστ ή 63Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ένα € και έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 31,06

Άρθρο Γ-20.2: ∆ιαστάσεων 75Χ20 χλστ ή 75Χ25 χιλστ ή 75Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα δύο € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 32,09

Άρθρο Γ-20.3: ∆ιαστάσεων 90Χ20 χλστ ή 90Χ25 χιλστ ή 90Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τρία € και έντεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 33,11

Άρθρο Γ-20.4: ∆ιαστάσεων 110Χ20 χλστ ή 110Χ25 χιλστ ή 110Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 35,20

Άρθρο Γ-20.5: ∆ιαστάσεων 125Χ20 χλστ ή 125Χ25 χιλστ ή 125Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα επτά € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 37,25
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Άρθρο Γ-20.6: ∆ιαστάσεων 140Χ20 χλστ ή 140Χ25 χιλστ ή 140Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα € και τριάντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 39,34

Άρθρο Γ-20.7: ∆ιαστάσεων 160Χ20 χλστ ή 160Χ25 χιλστ ή 160Χ32 χλστ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6621)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και τριάντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,39
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Άρθρο Γ-21: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης µίας/πλέον της µίας σύνδεσης απο τον
κεντρικό αγωγό ύδρευσης µέχρι το φρεάτιο/α ιδιωτικών παροχών ή τον/τους
υδροµετρητή/υδροµετρητές, µήκους έως 5,00 µ.(το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία
εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 µ. κάτω απο την στάθµη του
δρόµου, προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 µε τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία
µικροϋλικά (ταύ, καµπύλες συστολές, ηλεκτροµούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.),
εγκιβωτισµός του σωλήνα µε άµµο, επίχωση της τάφρου µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών,
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα µε την υποδοχή
του/των υδροµετρητή/υδροµετρητών και δοκιµασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα
υλικά.
Η σύνδεση του σωλήνα PE Φ20 µε τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα
γίνει µε ηλεκτροσυγκολλούµενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προµήθεια και
µεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται µε το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος
Τιµολογίου Μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαµβάνεται και αποζηµιώνεται µε το παρόν άρθρο
του Τιµολογίου Μελέτης.
Τιµή µιας παροχής ύδρευσης (1 τεµ)

Άρθρο Γ-21.1: Μιας σύνδεσης
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 65,00

Άρθρο Γ-21.2: Πλέον της µιας σύνδεσης
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα €
(Αριθµητικά): 80,00
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Άρθρο Γ-22: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
Για επέκταση µιας παροχής ύδρευσης επιπλέον του συµβατικού µήκους της
εγκεκριµένης µελέτης των 5,00 µ. για οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής παροχής ύδρευσης, ήτοι
εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 µ., τοποθέτηση
κρουνών διακοπής και σωληνώσεως απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο διαµέτρου 28/22 χλστ.,
µικροϋλικών (µούφες, ταύ, συστολές κλπ.) µετά της προµήθειας όλων των παραπάνω υλικών,
επίχωσης της τάφρου, αποµάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και δοκιµής της παροχής, άνευ της
σύνδεσης του υδροµετρητή.
Τιµή ανά µέτρο µήκους επέκτασης παροχής ύδρευσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 9,75
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Άρθρο Γ-23: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΩΝ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5)
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση εξωτερικού επιτοίχιου ή εναέριου δικτύου
απο σωλήνες PE Φ32 10 atm ή ανάλογα µε τις επί τόπου ανάγκες, που θα κατασκευάζεται µόνο µε
την εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την προσωρινή υδροδότηση των ιδιοκτησιών και την
αποξήλωση αυτού όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης.
Στην περίπτωση που θα επαναχρησιµοποιηθεί το δίκτυο αυτό, θα φυλάσσεται µε µέριµνα
του Αναδόχου επί τόπου του έργου.
Με την παρούσα τιµή θα αποζηµιώνεται και η κατασκευή νέου εναέριου δικτύου, εφόσον
αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου µε την επανατοποθέτηση σωλήνων που µπορεί να έχουν
χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενη κατασκευή.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται και πληρώνονται µε άλλο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου
Μελέτης: η κατασκευή της παροχής ύδρευσης απο τον αγωγό του εναέριου δικτύου έως το
υδρόµετρο της ιδιοκτησίας, η εργασία της αποσύνδεσης απο το παλαιό δίκτυο και η σύνδεση µε τον
σωλήνα της επιτοίχιας ή εναέριας παροχής, καθώς επίσης και η εργασία αποξήλωσης της παλαιάς
παροχής, όταν η υδροδότηση των οικιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί απο το νέο δίκτυο.
Τιµή ενός µέτρου µήκους εξωτερικού επιτοίχιου ή εναέριου δικτύου προσωρινής
υδροδότησης οικιών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 3,25
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Άρθρο Γ-24: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ
∆ΙΚΤΥΟ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΕΡΙΟ

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης απο τον αγωγό του εναέριου δικτύου µέχρι την
ιδιοκτησία, ήτοι προµήθεια και τοποθέτηση ταύ σύνδεσης Φ32*1" επί του εναρίου δικτύου έως τον
υδροµετρητή της ιδιοκτησίας, µε την εργασία της αποσύνδεσης αυτού απο το παλαιό δίκτυο και την
σύνδεση µε τον σωλήνα της παροχής µε όλα τα αναγκαία µικροϋλικά που απαιτούνται για τις
συνδέσεις, καθώς επίσης και την εργασία αποξήλωσης της παροχής όταν η υδροδότηση των οικιών
µπορεί να πραγµατοποιηθεί απο το νέο δίκτυο.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά όλων των υλικών της παροχής στην αποθήκη της
Υπηρεσίας για την περίπτωση που δεν πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν, διαφορετικά
φυλάσσονται επί τόπου του έργου µε ευθύνη του Αναδόχου.
Εφόσον οι ανάγκες του έργου επιβάλλουν την κατασκευή νέου εναέριου δικτύου, οι
ιδιωτικές παροχές αυτού θα µπορεί να κατασκευάζονται µε επανατοποθέτηση υλικών, (όσα απο
αυτά υπάρχουν σε διαθεσιµότητα), προηγούµενης κατασκευής και η κατασκευή θα αποζηµιώνεται
µε την παρούσα τιµή µονάδας.
Τιµή µιας παροχής ύδρευσης απο τον αγωγό του εναέριου δικτύου µέχρι την ιδιοκτησία
(1τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο Γ-25: ΦΡΕΑΤΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
Προµήθεια και τοποθέτηση ενός τεµαχίου φρεατίου ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης
εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 m για την τοποθέτηση τεµαχίων διανοµής, κρουνών συνέννωσης
και υδροµετρητών, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
- Εκσκαφές σε έδαφος πάσης φύσεως στο απαιτούµενο βάθος.
- Εξυγείανση βάσεως µε ισχνό σκυρόδεµα ή C12/15.
- Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασµένου φρεατίου ή κατασκευή
αντίστοιχου φρεατίου µε σκυρόδεµα επί τόπου του έργου µετά του απαιτούµενου
οπλισµού και ξυλοτύπων.
- Συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφής,
επανεπίχωση περιµετρικά του φρεατίου µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.
- Προµήθεια επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηρού πλαισίου και καλύµµατος
αντοχής 25 τόννων σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου φρεατίου ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης µε χυτοσιδηρό
κάλυµµα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν είκοσι €
(Αριθµητικά): 120,00
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Άρθρο Γ-26: Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΚΑΪΑΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6744)
Για την προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ενός υδροστοµίου πυρκαϊάς οιασδήποτε
διαµέτρου (υπέργεια) µε την διάνοιξη και επανεπίχωση της τάφρου που απαιτείται για τη σύνδεση
του υδροστοµίου µε τον σωλήνα της ύδρευσης, πλήν της ανακατασκευής του οδοστρώµατος.
Τιµή ενός τεµαχίου υδροστοµίου πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 440,00
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Άρθρο Γ-27: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-7)
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάµενου υδροµετρητή, όπου απαιτείται, και µε
εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ήτοι:
α) Ανεύρεση του υδροµετρητή µέσα στο φρεάτιο, λήψη ενδείξεων, συµπλήρωση πίνακα
µε τα στοιχεία υδροµετρητή και κατανάλωσης.
β) Επανατοποθέτηση του υδροµετρητή µέσα στο φρεάτιο ή επί του τοίχου και
επανασύνδεση αυτού µε την υδραυλική εγκατάσταση της οικίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους αποξήλωσης, τοποθέτησης και
σύνδεσης µε την ιδιωτική παροχή σύµφωνα µε το µοντέλο της Υπηρεσίας.
Τιµή ενός τεµαχίου υδροµετρητή πλήρως επανατοποθετηµένου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα €
(Αριθµητικά): 30,00
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Άρθρο Γ-28: ΤΑΥ Η ΗΜΙΤΑΥ 45 ΜΟΙΡΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΜΟΥΦΑ
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και εγκατάσταση Ταύ ή Ηµιταύ 45
µοίρες από P.V.C. ονοµαστικών διαµέτρων ως κατωτέρω µε µούφες και πώµα ονοµαστικής
διαµέτρου 160χλστ .
Τιµή ενός τεµαχίου

Άρθρο Γ-28.1: Ονοµαστικών διαµέτρων 200-160 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6713)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι €
(Αριθµητικά): 20,00

Άρθρο Γ-28.2: Ονοµαστικών διαµέτρων 250-160 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6713)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα ένα €
(Αριθµητικά): 51,00

Άρθρο Γ-28.3: Ονοµαστικών διαµέτρων 315-160 χλστ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6713)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 97,50
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Άρθρο Γ-29: ΦΡΕΑΤΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός τεµαχίου φρεατίου ιδιωτικής παροχής
αποχέτευσης άµεσης ροής, κυκλικής διατοµής, εσωτερικής διαµέτρου ως κατωτέρω, απο PVC,
χυτό, µε την προσαρµογή τµήµατος πλαστικού σωλήνα PVC της σειράς 41 για την επίτευξη του
απαιτούµενου βάθους του φρεατίου και την σύνδεσή του µε το εν λειτουργία εσωτερικό δίκτυο της
οικοδοµής.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
- Εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε έδαφος πάσης φύσεως
στο απαιτούµενο βάθος.
- Τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό της υφιστάµενης παροχής
της οικοδοµής, συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής, επανεπίχωση περιµετρικά του φρεατίου µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής.
- Εξυγείανση βάσεως µε ισχνό σκυρόδεµα ή C 12/15.
- Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση φρεατίου ελέγχου άµεσης ροής, κυκλικής
διατοµής εσωτερικής διαµέτρου ως κατωτέρω, απο PVC, χυτό, µε διαµοφωµένη ροή
στον πυθµένα, µε είσοδο και έξοδο λυµάτων απο µούφες εσωτερικής διαµέτρου 16 εκ.,
µε το άνω µέρος του φρεατίου διαµορφωµένο σε µούφα για την προσαρµογή τµήµατος
πλαστικού αγωγού PVC σειράς 41 για την επίτευξη του απαιτούµενου βάθους του
φρεατίου µε την αξία της προµήθειας, κοπής και τοποθέτησης του πλαστικού σωλήνα.
- Εργασία σύνδεσης του εν λειτουργία εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της οικοδοµής
µε το φρεάτιο ελέγχου µετά της προµήθειας και τοποθέτησης ειδικών τεµαχίων
πλαστικών σωλήνων PVC σειράς 41.
- Σύνδεση και πλήρη στεγανοποίηση των αγωγών εισόδου - εξόδου.
- Προµήθεια επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηρού πλαισίου και καλύµµατος αντοχής
25 τόννων σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124.
Τιµή ενός τεµαχίου φρεατίου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης

Άρθρο Γ-29.1: Εσωτερικής διαµέτρου 25 εκ.
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6328)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια €
(Αριθµητικά): 200,00

Άρθρο Γ-29.2: Εσωτερικής διαµέτρου 40 εκ.
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6328)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ιακόσια σαράντα €
(Αριθµητικά): 240,00
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Άρθρο Γ-30: ΣΥΝ∆ΕΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6732)
Για τη σύνδεση ιδιωτικής αποχέτευσης απο την αναµονή του κεντρικού αγωγού έως την
ιδιοκτησία ή έως το φρεάτιο ιδιωτών, µε πλαστικό σωλήνα σειράς 41 διαµέτρου 160 χλστ., ήτοι
εκσκαφή τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως ελάχιστου βάθους 0,60 µ. και µήκους έως 5,00 µ. (το
επιπλέον πληρώνεται χωριστά), προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων, επίχωση τάφρου και
µεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.
Η εργασία αποκατάστασης του οδοστρώµατος πληρώνεται χωριστά και δεν µπορεί να
υπερβεί το πλάτος των 0,60 µ.
Τιµή ενός τεµαχίου σύνδεσης ιδιωτικής αποχέτευσης µήκους έως 5,00 µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα €
(Αριθµητικά): 60,00
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Άρθρο Γ-31: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6732)
Για την επέκταση µιας παροχής αποχέτευσης επιπλέον του συµβατικού µήκους της
εγκεκριµένης µελέτης των 5,00 µ., ή στην περίπτωση ενδιάµεσου φρεατίου ιδιωτών µέχρι τις
ιδιοκτησίες, ήτοι εκσκαφή τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως ελαχίστου βάθους 0,60 µ., προµήθεια,
τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων, επίχωση τάφρου και µεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων.
Η εργασία αποκατάστασης του οδοστρώµατος πληρώνεται χωριστά και δεν µπορεί να
υπερβεί το πλάτος των 0,50 µ.
Τιµή ανά µέτρο µήκους επέκτασης παροχής αποχέτευσης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εννέα €
(Αριθµητικά): 9,00
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Άρθρο Γ-32: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ /
ΟΜΒΡΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6732)
Για τη σύνδεση επί υφισταµένου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων/οµβρίων απο σωλήνα
P.V.C. ή τσιµεντοσωλήνα, οποιασδήποτε διαµέτρου, περιλαµβανοµένης της εργασίας εκσκαφής µε
προσοχή και µε οποιοδήποτε µέσο για τον εντοπισµό του υφιστάµενου δικτύου αποχέτευσης στη
θέση της σύνδεσης, της εργασίας δύο τοµών του υφιστάµενου σωλήνα, της διάτρησης του σωλήνα
και της διαµόρφωσης των άκρων προς σύνδεση. Πλήρης εργασία.
Τιµή για µια σύνδεση επί υφισταµένου δικτύου αποχέτευσης (τεµ)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα επτά € και σαράντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 57,45
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Άρθρο Γ-33: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6744)
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο
δίκτυο οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής
αγωγού δικτύου). Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω συµπεριλαµβανοµένων
όλων των απαραιτήτων εργασιών και υλικών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Γ-34: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6120)
Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων µε σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος
Τηλεόρασης (CCTV), προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εµφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή
παράνοµες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισµένους αγωγούς
Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού µε έγχρωµη Πανοραµική
(pan-and-tilt) κάµερα σε αυτοκινούµενο σύστηµα (και όχι µε χειροκίνητη κάµερα τύπου ώθησης)
και η σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς µε σχόλια και παρατηρήσεις για την κατάστασή του.
Η επιθεώρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 7521:1995, EN 752-5:1997, EN 752-7:1998 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΝ 13508-2:2001 για
αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων.
Στην τιµή της εργασίας περιλαµβάνονται τυχόν παράπλευρες εργασίες, όπως η φραγή των
αγωγών µε φράκτες ροής και η εκτροπή της ροής µε αντλίες παράκαµψης ή άλλα µέσα,
προκειµένου να διατηρηθεί χαµηλή στάθµη ροής στον αγωγό, µη υπερβαίνουσα το 10% της
διαµέτρου του αγωγού κατά την είσοδο του φορείου στον αγωγό
Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευµένο στο αντικείµενο, ο οποίος εφαρµόζει
σύστηµα διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, κατά το ISO
9000:2001, πιστοποιηµένο από αναγνωρισµένο Φορέα.
Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην
Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη µορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον αντίγραφα, εκ των
οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωµο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον
Κύριο του Έργου, µε την ολοκλήρωση της εργασίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη
και ψηφιακή µορφή, κατά τµήµατα του δικτύου µεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τοµείς) τα οποία θα
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής:
1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται ο τρόπος επισκευής για
κάθε τύπο βλάβης
2. Περίληψη των πορισµάτων έρευνας κατά τοµέα (Section Report)
3. Εκτύπωση αναφοράς (report) µε ταξινόµηση (α) ανά τύπο-Κωδικό βλάβης (β) ανά οδό
(γ) ανά Πρωτόκολλο Τοµέα,
4. Γραφικά τοµέων (Section Graphics), ήτοι σχηµατική διάταξη του αγωγού στην οποία
θα υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληµατικών σηµείων µε τις επισηµάνσεις
5. Βιντεοσκόπηση ανά τοµέα σε ψηφιακή µορφή, σε DVD, µε πρότυπο συµπίεσης
MPEG-2. Στην περίπτωση κατά την οποία τα αρχεία καταλαµβάνουν χώρο
µεγαλύτερο από 50 Gb η εργασία θα παραδίδεται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο
καταλλήλου µεγέθους
6. Mηκοτοµή του αγωγού (tilt graphics), µε βάση τα απόλυτα υψόµετρα του πυθµένα των
φρεατίων, στην οποία τα ελαττωµατικά τµήµατα του Τοµέα (δηλαδή τα τµήµατα µε
βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη επισήµανση.
7. Εκτύπωση εικόνων µε τα προβληµατικά σηµεία ανά Τοµέα
8. Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του έργου ψηφιακά δεδοµένα: Αποτύπωση των
βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (.dwg).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) επιθεωρουµένου αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο Γ-35: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΟΠΛΩΝ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΡΜΟΥ - ΕΝΤΟΡΜΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ Α-Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΗΣ ΠΤΠ 110), (ΣΕΛ.94) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ D800 MM
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,50
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Άρθρο Γ-36: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 75
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα

Άρθρο Γ-36.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 7,20

Άρθρο Γ-36.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D600
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 13,50
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Άρθρο Γ-37: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 100
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή για ένα µέτρο µήκους (µµ) αγωγού από τσιµεντοσωλήνα

Άρθρο Γ-37.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D400
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα € και ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 12,85

Άρθρο Γ-37.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D600
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 27,00

Άρθρο Γ-37.3: Ονοµαστικής διαµέτρου D800
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6551.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα εννέα €
(Αριθµητικά): 49,00
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Άρθρο Γ-38: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ
PVC ΣΕΙΡΑΣ 41
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους αγωγού από σωλήνες PVC σειράς 41

Άρθρο Γ-38.1: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 1,65

Άρθρο Γ-38.2: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 2,81

Άρθρο Γ-38.3: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.4)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία € και πενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 3,58

Άρθρο Γ-38.4: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.5)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και σαράντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,44

Άρθρο Γ-38.5: Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6711.6)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,09
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Άρθρο Γ-39: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
(HDPE) CE 100, ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωληνώσεων από σκληρό πολυαιθυλένιο
(HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς
Άρθρο Γ-39.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα εννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,39

Άρθρο Γ-39.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα ένα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,51

Άρθρο Γ-39.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,77

Άρθρο Γ-39.4: Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,77

Άρθρο Γ-39.5: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,28

Άρθρο Γ-39.6: Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,56

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

103

Ν5800/4920/Β06

Άρθρο Γ-39.7: Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,75
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Άρθρο Γ-40: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) CE 80 ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους αγωγού σωληνώσεων από σκληρό
πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς
Άρθρο Γ-40.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,77

Άρθρο Γ-40.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθµητικά): 1,28

Άρθρο Γ-40.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,56
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Άρθρο Γ-41: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο καλυµµάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόµων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,05

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

106

Ν5800/4920/Β06

Άρθρο Γ-42: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βαθµίδων από χυτοσίδηρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,05

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

107

Ν5800/4920/Β06

ΟΜΑ∆Α ∆: OIKO∆OMIKA
Άρθρο ∆-1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2112)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως
ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την
προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά
την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Οκτώ € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 8,40
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Άρθρο ∆-2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆Η, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΓΡΑΝΙΤΙΚΑ-ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΥΛΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2115)
Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου), εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών
και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης
εκρηκτικών υλών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά
την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι δύο € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 22,60
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Άρθρο ∆-3: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ
ΤΩΝ 2,00 M
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2132)
Πρόσθετη αποζηµίωση γενικών εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού
βάθους των 2,00 m.
Για τις γενικές εκσκαφές.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά
την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,60
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Άρθρο ∆-4: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΩΝ Η
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2162)
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε
την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση
χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 5,20

K:\N5800\cons\tefxi\TM.doc

111

Ν5800/4920/Β06

Άρθρο ∆-5: ΧΕΙΡΟΘΕΤΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2251)
Για την πλήρη κατασκευή χειρόθετης λιθοπλήρωσης µε λίθους λατοµείου, που
εφαρµόζεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ76, τα σχέδια και τους όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των απαιτούµενων
υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαµένου
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων καθώς και η δαπάνη κάθε εργασίας
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Τ76.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο έτοιµης χειρόθετης λιθοπλήρωσης σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
σχέδια.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 16,20
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Άρθρο ∆-6: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 CM ΠΑΧΟΥΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΠΛΙΝΘΟΥ (ΜΠΑΤΙΚΟΙ
ΤΟΙΧΟΙ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-4623.1)
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm πάχους
1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη
ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που
παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε €
(Αριθµητικά): 35,00
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Άρθρο ∆-7: ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6204)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή κινητά µε
περσίδες στο εξωτερικό τους, οποιασδήποτε µορφής, αποτελούµενα από κοιλοδοκούς, µε κάσσα,
αρµοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά σιδηρά προφίλ και ράβδοι, υλικά
σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και
στερεώσεως.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και σαράντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,40
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Άρθρο ∆-8: ΘΥΡΕΣ ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒ∆ΟΥΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6221)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης,
ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, καθώς και εργασία
πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,50
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Άρθρο ∆-9: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Η ΠΑΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7122)
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm,
εις τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος
µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 11,50
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Άρθρο ∆-10: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ - ΤΡΙΒΙ∆ΙΣΤΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7131)
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Aρθρο ∆-11: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 5,0 MM ΕΠΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7609.1)
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, πάχους 5,0 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετηµένοι επί κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα (των οποίων η
δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 24,20
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Άρθρο ∆-12: Υ∆ΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Η
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7725)
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος
στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα €
(Αριθµητικά): 4,00
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Άρθρο ∆-13: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ, ΣΤΥΡΕΝΙΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Η
ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα.
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Άρθρο ∆-13.1: Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7785.1)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα €
(Αριθµητικά): 10,00
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Άρθρο ∆-14: ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7903)
Επάλειψη διά στεγανωτικού υλικού µε βάση τίς εποξειδικές ρητίνες, κατάλληλο γιά
δεξαµενές πόσιµου νερού, εκτελουµένη σε οιασδήποτε επιφάνεια µετά από κατάλληλη
προετοιµασία τής επιφάνειας εφαρµογής (αφαίρεση ξένων υλών, κλπ), σύµφωνα µε τίς ισχύουσες
προδιαγραφές του υλικού και την µελέτη.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι €
(Αριθµητικά): 6,00
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Άρθρο ∆-15: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Β ΥΨΟΥΣ 1,62 µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6812)
Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, το οποίο στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου 1 1/2"
µε τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 2,50 µ., στερέωσή τους µε σκυρόδεµα κατηγορίας
C12/15 σε κάθε είδους έδαφος.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις σταλίες κλπ, του συρµατοπλέγµατος, των πασσάλων και
λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών θεµελίωσης, διευθέτησης της
στάθµης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης, αποµάκρυνσης των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή χρησιµοποίηση σύµφωνα µε τις εντολές
της Υπηρεσίας, τοποθέτησης και στερέωσης όλων των υλικών µεταξύ τους και στο έδαφος
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
αλλά που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη των φθορών, των αποµειώσεων, των αντηρίδων και
των γωνιαίων πασσάλων σύµφωνα µε τα σχέδια για την έντεχνη κατασκευή της περίφραξης σε
έδαφος οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης, για βαθµιδωτή ή µη διάταξη της κατά
µήκος τοµής της περίφραξης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m
Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα € και πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 11,55
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ΟΜΑ∆Α Ε: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Άρθρο Ε-1: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 Μ (ΠΤΠ Ο-150)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β)

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα
από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο150.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους
0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 1,50
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Άρθρο Ε-2: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10Μ. (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από
τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας,
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου πάχους
0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,53
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Άρθρο Ζ-1: ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269)
Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η οποία
γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό (π.χ. τύπου
TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγµένα όρια της
κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την
έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση
του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το
άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες» του παρόντος Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για την
κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή ελαφρώς
οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 0,82
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Άρθρο Ζ-2:ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 4
ΕΚ.
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132)
Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε
χρήση ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών), ώστε οι παρειές των σκαµµάτων
να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του διαδρόµου
εκσκαφής και η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την εκσκαφή να είναι επίπεδη µε ενιαία
κατά µήκος κλίση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση
όλων των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από το σώµα της οδού,
ο επιµελής καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση µηχανικής σκούπας και
αεροσυµπιεστή, ώστε να αποµακρύνονται τελείως τα υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να
αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη σκάφη της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση
του αναδόχου να επαναλάβει σε αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία.
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της
υπόψη εργασίας (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες και
κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας), οι αποζηµιώσεις
του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα µέσα µεταφοράς, οι σταλίες καθυστερήσεις του
µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και του προσωπικού) σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου
επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά από έγκρισή της.
Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 εκ.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95
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Άρθρο Ζ-3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα
τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου,
του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, της ασφάλτου και των λοιπών
απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαµένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη παρασκευής
του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της
επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, µε αυτοκίνητη βούρτσα και µε τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς
και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα ασφάλτου
(FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση, η δαπάνη
ενδεχόµενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ένα € και τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 1,03
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Άρθρο Ζ-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής
στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης,
που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών επί
τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασµα κλπ, µετά των
φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας µεταφορικών µέσων, η
δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη,
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε
συγκολλητική επάλειψη, µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης
του ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα
ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου πριν
από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,35
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Άρθρο Ζ-5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ. (Π.Τ.Π. Α 260)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την
Π.Τ.Π. Α 260, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα εν θερµώ
παρασκευαζόµενο σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς
καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις
και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α260, στην Τ.Σ.Υ, και
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται
ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 8.3 του Π.Τ.Π. Α 260.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ., µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη
θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τέσσερα € και ογδόντα τέσσερα λεπτά
(Αριθµητικά): 4,84
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Άρθρο Ζ-6: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265) ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους
0,05 µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης,
µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά
προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της µεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα
καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις
και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και
συµπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µε χρήση κοινής ασφάλτου, µετά της µεταφοράς των υλικών από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δύο λεπτά
(Αριθµητικά): 5,02
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Άρθρο Ζ-7: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05
µ. (Π.Τ.Π. Α 260)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,27
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Άρθρο Ζ-8: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 µ (ΠΤΠ Α 265) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 0,27
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ΟΜΑ∆Α Η: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο Η-1: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΦΑ4 (ΘΕΣΗ "ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο")
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 40%ΗΛΜ-21 + 40%ΗΛΜ-58+ 20%ΗΛΜ84)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, θέση σε λειτουργία και δοκιµές
πλήρους Η/Μ εξοπλισµού Αντλιοστασίου ακαθάρτων στη θέση «Στρατόπεδο», σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, που περιλαµβάνει:
1. ∆υο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων, παροχής εκάστου Q=10m3/h
και µανοµετρικού ύψους 16,00 ΜΥΣ, µε ενσωµατωµένο τριφασικό
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, ειδική πολυκάναλη πτερωτή
περιστρεφόµενη εντός δύο κοπτικά διαµορφωµένων επιφανειών του κελύφους, µε
σύστηµα αποκοπής και πολτοποίησης µακρόινων στερεών αποτελούµενο από ένα
µασητήρα σχήµατος λοβοειδούς ρότορα και δακτύλιο κοπής στη βάση της
αναρρόφησης, µε το σύστηµα αυτόµατης σύζευξης, (πέλµα επικάθισης), που θα
πακτωθεί στον πυθµένα του υγρού θαλάµου, τους οδηγούς ανέλκυσης και
ανάρτησης των αντλιών, τη συσκευή ελέγχου στάθµης λυµάτων τύπου υπερήχων
για την εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη στο χαµηλότερο
σηµείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία της αντλίας
από «ξηρά» λειτουργία και ένα φλοτεροδιακόπτη ανώτατης στάθµης για την
εκκίνηση ανάγκης µιας αντλίας (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων),
µέσα σε σωλήνα PVC Φ200/6ΑΤΜ, καθώς και όλων των αναγκαίων υλικών και
µικροϋλικων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις
προδιαγραφές της µελέτης.
2. Όλα τα απαιτούµενα υδραυλικά εξαρτήµατα ήτοι:
α) δυο βαλβίδες αντεπιστροφής, φλαντζωτές, τύπου µετακινούµενης σφαίρας DN
65/10 ATM
β) δυο συρταρωτές δικλείδες φλαντζωτές DN 65/10ATM
γ) δυο τεµάχια εξαρµωσης φλαντζωτά DN 65/10 ATM
δ) µια συρταρωτή δικλείδα εκκενώσεως δικτύου φλαντζωτή DN 65/10ATM
3.
Όλες τις απαιτούµενες σωληνώσεις και ειδικά εξαρτήµατα, από ανοξείδωτο
χάλυβα, από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 2 µ. από το εξωτερικό
µέρος του τοιχείου του αντλιοστασίου, ήτοι:
α) τις σωληνώσεις κατάθλιψης των αντλητικών συγκροτηµάτων εσωτερικής
διαµέτρου/πάχους 65/3 mm
β) τον συλλέκτη των αντλιών 65/3 mm
γ) τον αγωγό εκκενώσεως 65/3 mm
δ) τον αγωγό εξόδου 65/3 mm
όλα τα τεµάχια µε φλάντζες ανάλογης διατοµής, συµπεριλαµβανοµένων των
ειδικών τεµαχίων αυτών (καµπύλες, ταυ, κλπ.) µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά
συνδέσεως και στηρίξεως από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Σιδηρές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα AlSI, 316, ήτοι λαµαρίνα, λάµες,
ανοξείδωτα ελάσµατα τύπου L ή T ή άλλης διατοµής όπως στα σχέδια, ήλοι και
υλικά συγκόλλησης µε ανοξείδωτα ηλεκτρόδια για την κατασκευή ενός
εσχαρόκαδου διαστάσεων 0,70Χ0,50Χ1,00 µε τετράγωνα διάκενα διέλευσης
στερεών κατά 10 mm µικρότερες από το διάκενο διέλευσης στερεών των αντλιών
που θα τοποθετηθούν, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγών ολίσθησης του
καλαθιού, των κοχλιών, περικοχλίων, των στηριγµάτων των οδηγών στα τοιχεία
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του φρέατος σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 1 µ, του συρµατόσχοινου
ανέλκυσης, καθώς και κάθε υλικού και µικροϋλικού, δηλαδή προµήθεια,
προσκόµιση, εγκατάσταση, πάκτωση, ανάρτηση και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
5. Πλήρη ηλεκτρικό πίνακας διανοµής τύπου ερµαρίου, επίτοιχο, στεγανό, πλήρως
συναρµολογηµένο και συρµατωµένο µε όλα τα απαιτούµενα όργανα, ήτοι
διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, θερµικά, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα ένδειξης,
µετασχηµατιστή τάσης 220/24 V-1.500W, όργανα για την επιτήρηση έλλειψης ή
πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυµµετρίας - έλλειψης- διαδοχής φάσεων, καθώς
και κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που τυχόν δεν
κατονοµάζεται
6. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης και φωτισµού οικίσκου και θαλάµου
δικλείδων ήτοι:
α) Παροχή ηλεκτρικού πίνακα ΝΥΥ 5Χ10 mm2
β) Παροχές κίνησης αντλιών ΝΥΥ 4Χ2,5 mm2 + 3Χ2,5 mm2
γ) Στεγανό τριφασικό ρευµατοδότη µε την παροχή του, ΝΥΥ 4Χ4 mm2
δ) Γραµµές φωτισµού του οικίσκου και του θαλάµου δικλείδων, µε φωτιστικά
σώµατα φθορισµού 2Χ36 W, τύπου χελώνας και προβολέα ιωδίνης ισχύος
500 W στεγανό εξωτερικού χώρου, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική
περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης
ε) Ρευµατοδότες στεγανούς µονοφασικούς, µαζί µε τις αντίστοιχες ηλεκτρικές
γραµµές
στ) Πλήρες σύστηµα θεµελιακής γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384
Όλες οι καλωδιώσεις διανοµής, πλην της κεντρικής παροχής του Ηλεκτρικού
Πίνακα που θα είναι µέσα σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, θα οδεύουν µέσα σε
σωλήνα ηλεκτρικών γραµµών ανάλογης διατοµής από λείο, άκαµπτο, σκληρό PVC
υψηλής αντοχής. Συµπεριλαµβάνεται και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό, δαπάνη
και εργασία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
7. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αναδευτήρα λυµάτων
διαµέτρου πτερωτής 200 mm µε δυο πτερύγια, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα
κατάλληλης ισχύος.
8. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου,
αποτελούµενο από φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλληλο σύστηµα φίλτρων,
διάρκειας ζωής των χηµικών 36 µήνες χωρίς αντικατάστασή τους, µέσα σε
κιβώτιο ονοµαστικής παροχής τουλάχιστον 100 m3/h, δίκτυα αέρα κλπ
9. Προµήθεια και εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους "STAND
BY" ονοµαστικής ισχύος 15 KVA, τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος, τάσης
220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα,
πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, µε όλες τις
απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, τις σωληνώσεις απαγωγής
καυσαερίων, τις βάσεις από σκυρόδεµα, τα καλώδια σύνδεσης κλπ, ήτοι
προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµές και
παράδοση του Η/Ζ σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Προµήθεια και προσκόµιση όλων των παραπάνω συγκροτηµάτων, µηχανηµάτων, διατάξεων,
υλικών και µικροϋλικών και εργασίες πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων µε τα γενικά δίκτυα
ηλεκτρισµού και αποχέτευσης, δοκιµών, ρυθµίσεων κλπ και παράδοση του αντλιοστασίου
λυµάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 29.770,00
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Άρθρο Η-2: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΦΑ5 ΑΣΩΜΑΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 40%ΗΛΜ-21 + 40%ΗΛΜ-58+ 20%ΗΛΜ84)
Για την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, θέση σε λειτουργία και δοκιµές,
πλήρους Η/Μ εξοπλισµού Αντλιοστασίου ακαθάρτων ΦΑ5 Ασώµατου, σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, που περιλαµβάνει:
1. ∆υο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων, παροχής εκάστου Q=10 m3/h
και µανοµετρικού ύψους 18,00 ΜΥΣ, µε ενσωµατωµένο τριφασικό
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, ειδική πολυκάναλη πτερωτή
περιστρεφόµενη εντός δύο κοπτικά διαµορφωµένων επιφανειών του κελύφους µε
σύστηµα αποκοπής και πολτοποίησης µακρόινων στερεών αποτελούµενο από ένα
µασητήρα
σχήµατος
λοβοειδούς ρότορα και δακτύλιο κοπής στη βάση της αναρρόφησης µε το
σύστηµα αυτόµατης σύζευξης, (πέλµα επικάθισης), που θα πακτωθεί στον
πυθµένα του υγρού θαλάµου, τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης των
αντλιών, τη συσκευή ελέγχου στάθµης λυµάτων τύπου υπερήχων για την
εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός φλοτεροδιακόπτη στο χαµηλότερο σηµείο
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία της αντλίας από
«ξηρά» λειτουργία και ένα φλοτεροδιακόπτη ανώτατης στάθµης για την εκκίνηση
ανάγκης µιας αντλίας (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), µέσα σε
σωλήνα PVC Φ200/6ΑΤΜ, καθώς και όλων των αναγκαίων υλικών και
µικροϋλικών, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια και τις
προδιαγραφές της µελέτης
2. Όλα τα απαιτούµενα υδραυλικά εξαρτήµατα ήτοι:
α) δυο βαλβίδες αντεπιστροφής, φλαντζωτές, τύπου µετακινούµενης σφαίρας DN
65/10 ATM
β) δυο συρταρωτές δικλείδες φλαντζωτές DN 65/10 ATM
γ) δυο τεµάχια εξάρµωσης φλαντζωτά DN 65/10 ATM
δ) µια συρταρωτή δικλείδα εκκενώσεως δικτύου φλαντζωτή DN 65/10 ATM,
3. Όλες τις απαιτούµενες σωληνώσεις και ειδικά εξαρτήµατα, από ανοξείδωτο
χάλυβα, από το στόµιο κατάθλιψης των αντλιών µέχρι 2 µ από το εξωτερικό
µέρος του τοιχείου του αντλιοστασίου, ήτοι:
α) τις σωληνώσεις κατάθλιψης των αντλητικών συγκροτηµάτων εσωτερικής
διαµέτρου/πάχους 65/3 mm
β) το χαλύβδινο συλλέκτη των αντλιών 65/3mm
γ) τον αγωγό εκκενώσεως 65/3 mm
δ) τον αγωγό εξόδου 65/3 mm
Όλα τα τµήµατα µε φλάντζες ανάλογης διατοµής, συµπεριλαµβανοµένων των
ειδικών τεµαχίων αυτών (καµττύλες, ταύ, κλπ) µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά
συνδέσως και στηρίξεως από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Σιδηρές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, ήτοι λαµαρίνα, λάµες,
ανοξείδωτα ελάσµατα τύπου L ή Τ ή άλλης διατοµής όπως στα σχέδια, ήλοι και
υλικά συγκόλλησης µε ανοξείδωτα ηλεκτρόδια για την κατασκευή ενός
εσχαρόκαδου διαστάσεων 0,70x0,50x1,00 µε τετράγωνα διάκενα διέλευσης
στερεών κατά 10 mm µικρότερες από το διάκενο διέλευσης στερεών των αντλιών
που θα τοποθετηθούν, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγών ολίσθησης του
καλαθιού, των κοχλιών, περικοχλίων, των στηριγµάτων των οδηγών στα τοιχεία
του φρέατος σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 1 µ, του συρµατόσχοινου
ανέλκυσης, καθώς και κάθε υλικού και µικροϋλικού, δηλαδή προµήθεια,
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προσκόµιση, εγκατάσταση, πάκτωση, ανάρτηση και παράδοση σε πλήρη και
κανονική λετουργία
5. Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα διανοµής τύπου ερµαρίου, επίτοιχο, στεγανό, πλήρως
συναρµολογηµένο και συρµατωµένο µε όλα τα απαιτούµενα όργανα, ήτοι
διακόπτες, ασφάλειες, ρελέ, θερµικά, ενδεικτικές λυχνίες, όργανα ένδειξης,
µετασχηµατιστή τάσης 220/24 V -1.500 W, όργανα για την επιτήρηση έλλειψης ή
πτώσης τάσης και επιτήρηση ασυµµετρίας - έλλειψης - διαδοχής φάσεων, καθώς
και κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία που τυχόν δεν
κατονοµάζεται
6. Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης και φωτισµού οικίσκου και θαλάµου
δικλείδων ήτοι:
α) Παροχή ηλεκτρικού πίνακα ΝΥΥ 5x10 mm2
β) Παροχές κίνησης αντλιών ΝΥΥ 4x2,5 mm2 + ΝΥΥ 3x2,5 mm2
γ) Στεγανό τριφασικό ρευµατοδότη µε την παροχή του ΝΥΥ 4x4 mm2
δ) Γραµµές φωτισµού του οικίσκου και του θαλάµου δικλείδων, µε φωτιστικά
σώµατα φθορισµού 2x36 W, τύπου χελώνας και προβολέα ιωδίνης ισχύος 500
W στεγανό εξωτερικού χώρου, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή
και τις προδιαγραφές της µελέτης
ε) Ρευµατοδότες στεγανούς µονοφασικούς, µαζί µε τις αντίστοιχες ηλεκτρικές
γραµµές
στ) Πλήρες σύστηµα θεµελιακής γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Όλες οι παροχές, πλην της κεντρικής του Ηλεκτρικού Πίνακα που θα είναι µέσα
σε γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα, θα οδεύουν µέσα σε σωλήνα ηλεκτρικών
γραµµών ανάλογης διατοµής από λείο, άκαµπτο, σκληρό PVC, υψηλής αντοχής.
Συµπεριλαµβάνεται και κάθε άλλο υλικό, µικροϋλικό, δαπάνη και εργασία για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
7. Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αναδευτήρα λυµάτων
διαµέτρου πτερωτής 200 mm µε δυο πτερύγια, µε τριφασικό ηλεκτροκινητήρα
κατάλληλης ισχύος.
8. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος απόσµησης υγρού θαλάµου,
αποτελούµενο από φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλληλο σύστηµα φίλτρων µε
διάρκεια ζωής των χηµικών 36 µήνες χωρίς αντικατάστασή τους, µέσα σε κιβώτιο
ονοµαστικής παροχής τουλάχιστον 100 m3/h, δίκτυα αέρα κλπ
9. Προµήθεια και εγκατάσταση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους "STAND
BY" ονοµαστικής ισχύος 15 KVA, τριφασικού εναλλασσόµένου ρεύµατος, τάσης
220/400 V, 50 περιόδων, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα,
πλήρους, µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, µε όλες τις
απαιτούµενες διατάξεις και αυτοµατισµούς, τις σωληνώσεις απαγωγής
καυσαερίων,
τη
βάση
από σκυρόδεµα, τα καλώδια σύνδεσης, ήτοι προµήθεια και µεταφορά στov τόπο
του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση του Η/Ζ σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
Προµήθεια και προσκόµιση όλων των παραπάνω συγκροτηµάτων, µηχανηµάτων,
διατάξεων, υλικών και µικροΰλικών και εργασίες πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων µε τα
γενικά δίκτυα ηλεκτρισµού και αποχέτευσης, δοκιµών, ρυθµίσεων κλπ και παράδοση του
αντλιοστασίου λυµάτων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 29.770,00
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Άρθρο Η-3: ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ «ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο»
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, ρυθµίσεις, προγραµµατισµό, θέση σε
λειτουργία και δοκιµές, πλήρους εξοπλισµού Τοπικού Σταθµού Ελέγχου 1 (Θέση
«Στρατόπεδο»), σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (κυρίως της
Μ21) της µελέτης κλπ, και παράδοση του ως άνω σταθµού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ο τοπικός σταθµός θα αποτελείται από:
1. Πλήρη Ηλεκτρολογικό Πίνακας αυτοµατισµού µε:
• Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ) τύπου SLAVE
• Επικοινωνιακός εξοπλισµός της µονάδας ΤΜΕ µε διάταξη αντικεραυνικής
προστασίας
• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
2. RADIOMODEM
• Ποµποδέκτης
• Κεραΐα Yagi, καλώδιο τύπου RG213
• Αντικεραυνική προστασία
3. Λογισµικό ΤΜΕ και Επικοινωνιακού Εξοπλισµού
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 11.530,00
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Άρθρο Η-4: ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 ΣΤΟ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-87)
Για την προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, ρυθµίσεις, προγραµµατισµό, θέση σε
λειτουργία και δοκιµές, πλήρους εξοπλισµού Τοπικού Σταθµού Ελέγχου 2 (Α/Σ Ασώµατου),
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (κυρίως της Μ21) της µελέτης
κλπ, και παράδοση του ως άνω σταθµού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ο τοπικός σταθµός θα αποτελείται από:

1. Πλήρη Ηλεκτρολογικό Πίνακας αυτοµατισµού µε:
• Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ) τύπου SLAVE
• Επικοινωνιακός εξοπλισµός της µονάδας ΤΜΕ µε διάταξη αντικεραυνικής προστασίας
• Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας
2. RADIOMODEM
• Ποµποδέκτης
• Κεραΐα Yagi, καλώδιο τύπου RG213
•
Αντικεραυνική προστασία και
3. Λογισµικό ΤΜΕ και Επικοινωνιακού Εξοπλισµού
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα €
(Αριθµητικά): 11.530,00
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Άρθρο Η-5: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-21)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της µελέτης, πλήρους ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού συστήµατος τροφοδοσίας νερού της υψηλής ζώνης του οικισµού Ασωµάτου,
αποτελούµενο από ένα πλήρες φυγοκεντρικό αντλητικό συγκρότηµα, κατάλληλο για
εγκατάσταση επιφανείας, ονοµαστικής παροχής Q=22 m3/h και µανοµετρικού ύψους Η=25
ΜΥΣ, µε ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος για ρεύµα 380V 50 περιόδων, µε σύστηµα
ρύθµισης των στροφών (inverter) και αισθητήριο διαφορικής πίεσης για αυτόµατη ρύθµιση της
παροχής σε όλο το εύρος της ανάλογα µε τη ζήτηση, πίνακα αυτοµατισµών της ως άνω αντλίας
(όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στο αντλητικό συγκρότηµα θα προµηθευτούν από τον
προµηθευτή των αντλητικών συγκροτηµάτων), µια αντλία µε τα ως άνω χαρακτηριστικά
παροχής και µανοµετρικού αλλά µε πετρελαιοκινητήρα αυτόνοµης λειτουργίας και αυτόµατης
εκκίνησης σε περίπτωση διακοπής της κύριας τάσης από τη ∆ΕΗ και πιεστικό δοχείο
εναλλάξιµης µεµβράνης στό συνθετικό ελαστικό butil κατάλληλο για πόσιµο νερό, όγκου 500 lt
κατακόρυφου τύπου, µε την πλήρη υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση αποπερατωµένη.
Ήτοι:
Α) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που θα περιλαµβάνει: προµήθεια, εγκατάσταση
και σύνδεση (µε τη δεξαµενή αναρρόφησης και τον πλαστικό καταθλιτπικό αγωγό), των
αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης που θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
γαλβανισµένες εν θερµώ κατάλληλης διαµέτρου, µε τα στεγανά αντικραδασµικά στοιχεία
διέλευσης του τοιχίου της δεξαµενής αναρρόφησης, των βαλβίδων αντεπιστροφής,
χυτοσιδηρών δικλείδων, διανοµέα ύδατος, µανόµετρου, κλπ.
Β)ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: αποτελούµενη από πίνακα διανοµής τύπου
ερµαρίου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, της
µελέτης, πλήρη διάταξη εκκίνησης και αυτοµατισµού της ηλεκτροκίνητης αντλίας και
αυτόνοµο πίνακα αυτόµατης εκκίνησης της πετρελαιοκίνητης αντλίας, καλώδια παροχής από
την ∆ΕΗ, καλώδια σύνδεσης Η/Κ αντλίας κ.λ.π εξοπλισµού, τρίγωνο γείωσης, πλήρη
ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίσκου κ.λ.π.
Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού ως άνω, πλήρη υδραυλική και
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, συνδέσεις µε τα δίκτυα, δοκιµές, ρυθµίσεις κ.λ.π και παράδοση
του αντλιοστασίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα €
(Αριθµητικά): 16.780,00
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Άρθρο Η-6: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆2 ΤΟΥ ∆.∆. ΛΑΜΠΟΥ
ΜΥΛΩΝ ΑΠΟ ∆1
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-21)
Για την προµήθεια και εγκατάσταση σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια,
πλήρους ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
αντλιοστασίου τροφοδοσίας της νέας δεξαµενής ∆2 από τη δεξαµενή ∆1, αποτελούµενο από
δυο πλήρη ηλεκτροκίνητα φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήµατα, κατάλληλα για εν ξηρώ
εγκατάσταση, ονοµαστικής παροχής εκάστου Q=10 m3/h και µανοµετρικού ύψους Η=25 ΜΥΣ,
µε ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης ισχύος για ρεύµα 380V 50 περιόδων, µε την πλήρη υδραυλική
και ηλεκτρική εγκατάσταση αποπερατωµένη. Ήτοι:
α) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που θα περιλαµβάνει: προµήθεια, εγκατάσταση
και σύνδεση (µε τη δεξαµενή αναρρόφησης και τον πλαστικό καταθλιπτικό αγωγό), των
αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης, που θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
γαλβανισµένες εν θερµώ κατάλληλης διαµέτρου, µε τα στεγανά αντικραδασµικά στοιχεία
διέλευσης του τοιχίου της δεξαµενής αναρρόφησης, των βαλβίδων αντεπιστροφής, Χ/Σ
δικλείδων, διανοµέα ύδατος, µανόµετρου, κλπ.
β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αποτελούµενη από Γενικό Πίνακα Χαµηλής
Τάσης τύπου ερµαρίου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, πλήρη διάταξη
εκκίνησης και αυτοµατισµού της κάθε αντλίας µε έλεγχο ανώτατης και κατώτατης στάθµης στη
δεξαµενής κατάθλιψης και έλεγχο της κατώτατης στάθµης στη δεξαµενή αναρρόφησης µέσω
τοπικού αυτοµατισµού και Τοπικής Μονάδας Ελέγχου, καλώδια παροχής µε ∆ΕΗ, καλώδια
σύνδεσης Η/Κ αντλίας κ.λ.π εξοπλισµού, καλώδια µεταφοράς σηµάτων από τη δεξαµενή
κατάθλιψης στην Τοπική Μονάδα Ελέγχου ή απαιτούµενη ασύρµατη επικοινωνία, τρίγωνο
γείωσης, πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίσκου κ.λ.π. ήτοι προµήθεια, προσκόµιση
εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού ως άνω, πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
συνδέσεις µε τα δίκτυα, δοκιµές, ρυθµίσεις κ.λ.π και παράδοση αντλιοστασίου σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Τιµή κατ΄αποκοπή ενός τεµαχίου

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιάδες εκατόν σαράντα €
(Αριθµητικά): 12.140,00
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Θεσσαλονίκη ∆εκέµβριος 2010
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