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ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από
καταστροφικές δράσεις πληµµυρών το 1ο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έλαβαν χώρα το 1ο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου
2017 , προκάλεσαν καταστροφές στις κοινωνικές υποδοµές των δηµοτικών διαµερισµάτων της
∆.Ε. Αθαµανίας που αφορούσε το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης .

1.1. Αντικείµενο µελέτης - Χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής
Το µελετώµενο έργο αφορά στην αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.Ε.
Αθαµανίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Συγκεκριµένα, θα µελετηθεί η αντικατάσταση του
αγωγού ύδρευσης των οικισµών Σκαλούλας της Τ.Κ. Αθαµανίου , Στυλαίικα , Ζάλος , Αγ. Μηνάς ,
Ξηρόν, Θανάσια και Χαλαζόδερµα της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνου, της Τοπικής
Κοινότητας Κάτω Αθαµανίου καθώς και του οικισµού Φάγκος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω
Καλεντίνης. Οι χιλιοµετρικές θέσεις φαίνονται στα σχέδια των οριζοντιογραφιών και συγκεκριµένα
από Κ1 - Χ.Θ. 0+000.00 έως Κ270 - Χ.Θ. 11+884.77
Ο υφιστάµενος αγωγός είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες οι οποίοι παρουσιάζουν
πολλά προβλήµατα από τη διάβρωση λόγω έλλειψης καθοδικής προστασίας, µε συνέπεια να
υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του πόσιµου νερού αλλά και µεγάλες απώλειες παροχής λόγω των
συνεχών βλαβών. Με τα έντονα φαινόµενα παρατηρήθηκαν πολλαπλές βλάβες , µε µοναδικό
τρόπο επισκευής τη συγκόλληση λόγω έλλειψη οικονοµικών πόρων.
Για το λόγο αυτό η αντικατάσταση του αγωγού είναι απαραίτητη δεδοµένου ότι οι δαπάνες
συντήρησής του τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
Για την αντικατάσταση θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Φ200
10, 12,5, 16, 20, 25, 32 atm, οι οποίες πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές του δικτύου σύµφωνα
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά φαίνονται στη συνταχθείσα µελέτη. Θα κατασκευασθούν
τα προβλεπόµενα φρεάτια µερισµών αερεξαγωγών και εκκένωσης του δικτύου. Επίσης θα γίνει
πλήρης αποκατάσταση των οδοστρωµάτων διέλευσης του αγωγού και θα τηρηθούν όλες οι
προβλεπόµενες προδιαγραφές.

Θα γίνει κατασκευή του αγωγού ακολουθώντας τη χάραξη της συνταχθείσας µελέτης. Η διατοµή
της τάφρου θα έχει βάθος 1,20 m και πλάτος 0,80 m. Η επίχωση της τάφρου µετά την τοποθέτηση
του αγωγού, θα γίνει µε άµµο λατοµείου κατά 0,60 m και κατά 0,60 m µε προϊόντα εκσκαφής και
θραυστό υλικό λατοµείου, όπως φαίνεται στις διατοµές οι οποίες συνοδεύουν τη µελέτη.
Το δίκτυο τροφοδοτείται από τις πηγές Βρυζοκαλάµου Θεοδωριάνων, σε υψόµετρο Η = +1480 m,
περίπου που έχουν σύµφωνα µε τη µελέτη του υπάρχοντος και λειτουργούντος δικτύου παροχή Q.
= 17000 m3/d. Το δίκτυο λειτουργεί µε βαρύτητα και εκτείνεται σε µήκος 97.2 km, από τα οποία
τα 76.2 km είναι κατασκευασµένα µε χαλυβδοσωλήνες. Το δίκτυο χαλυβδοσωλήνων λόγω
έλλειψης καθοδικής προστασίας παρουσιάζει τεράστια προβλήµατα συνεχών βλαβών και µεγάλης
οικονοµικής επιβάρυνσης των κατοίκων. Με το ύπαρχον δίκτυο υδρεύονται 57 ορεινοί οικισµοί της
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νότιας πλευράς των Τζουµέρκων, οι οποίοι υπάγονται σε 12 δηµοτικές κοινότητες των δήµων
Κεντρικών Τζουµέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη. Οι ∆.Κ. αυτές συγκρότησαν σύνδεσµο ύδρευσης
και είναι οι εξής: Αθαµάνιο, Ανεµορράχη, Αστροχώρι, Βουργαρέλι, ∆ίστρατο, Καστανιά, Κάτω
Αθαµάνιο, Κάτω Καλεντίνη, Κάψαλα, Μηλιανά, Παλαιοκάτουνο, Ρετσιανά και Τετράκωµο.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1981 ο µόνιµος πληθυσµός των υδρευόµενων οικισµών που
λήφθηκαν υπόψη ήταν 5760 κάτοικοι, ενώ ο καλοκαιρινός ήταν σηµαντικά αυξηµένος και φτάνει
τους 12300, περίπου. Το υπάρχον δίκτυο σχεδιάστηκε για τον προβλεπόµενο πληθυσµό του έτους
2025, ο οποίος είχε εκτιµηθεί σε 8900 µόνιµους και 18750 εποχιακούς κατοίκους (ΟΤΜΕ, 1986).
Για τη σύνταξη της παρούσας µελέτης θα ληφθούν υπόψη τα νέα δεδοµένα της απογραφής του
2011 και το δίκτυο θα υπολογιστεί για τις ανάγκες 40ετίας, δηλαδή για το έτος 2054.
Η µελέτη του έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Αθαµανίας», του
δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, αφορά σε τµήµα του ως άνω περιγραφόµενου δικτύου ύδρευσης
του συνδέσµου. Για την τροφοδοσία των δευτερευόντων κλάδων και οικισµών σύµφωνα µε το
υπάρχον δίκτυο είχαν κατασκευαστεί στις διακλαδώσεις φρεάτια µερισµού µε βάνες. Ο
συγκεκριµένος τρόπος δηµιούργησε προβλήµατα στη εύρυθµη λειτουργία του δικτύου λόγω των
παρεµβάσεων των υδρευόµενων κατοίκων. Για τον ανωτέρω λόγο από τον Σύνδεσµο
κατασκευάστηκαν ανεξάρτητοι αγωγοί ύδρευσης σε πολλές δηµοτικές κοινότητες.
0 αγωγός ύδρευσης των οικισµών Σκαλούλα, Ζάλη, Άγιος Μηνάς, Παλαιοκάτουνο, Ποταµιά,
Θανάσια, Άγιος Στέφανος, Αµπέλια, Ταύλα, Άγιος Γεώργιος, Αγγελαίικα, σύµφωνα µε την αρχική
µελέτη στις διακλαδώσεις, όπως αναφέρεται και παραπάνω προέβλεπε φρεάτια µε βάνες για την
τροφοδοσία των δεξαµενών, πράγµα το οποίο όπως ήδη αναφέρθηκε είχε δηµιουργήσει
προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του δικτύου. Για τον ανωτέρω λόγο ο Σύνδεσµος προέβη στην
ανεξαρτητοποίηση του δικτύου των οικισµών Σκαλούλα, Ζάλη, Άγιος Μηνάς, Παλιοκάτουνο,
Ποταµιά, Άγιος Στέφανος, Αµπέλια και προς τούτο κατασκευάστηκαν νέοι αγωγοί µε σωλήνες
πολυαιθυλενίου.
Για τον ανωτέρω λόγο στη θέση «Μάλλιου», κατασκευάστηκε φρεάτιο µερισµού από το οποίο
τροφοδοτήθηκαν οι ανεξάρτητοι αγωγοί των ανωτέρω οικισµών. Ο υπάρχων αγωγός µε
χαλυβδοσωλήνες µετά τη ανεξαρτητοποίηση τροφοδοτεί τους οικισµούς Ξηρόν, Θανάσια,
Χαλαζόδερµα, Άγιος Χαράλαµπος, Ταύλα, Άγιος Γεώργιος, Αγγελαίικα, Γωνιά και Φάγκος και είναι
ο αγωγός τον οποίο αφορά η ανατεθείσα µελέτη.
Οι τοπογραφικές εργασίες που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της οριστική µελέτης αφορούν στη
χάραξη επί του εδάφους του άξονα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και απόδοση
οριζοντιογραφίας σε κλίµακα 1:2000 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ '87) και κατά µήκος τοµής του
εδάφους σε κλίµακα µηκών 1:2000 και κλίµακα υψών 1:200.

2.

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
2.1. ∆ηµογραφικη εξέλιξη πληθυσµού - Στατιστικά στοιχεία

Ο νέος αγωγός ύδρευσης υπολογίζεται υδραυλικά ώστε να καλύπτει τις µέγιστες (θέρους)
µελλοντικές (έτους 2056) υδρευτικές ανάγκες των οικισµών και περιοχών που προβλέπεται
να εξυπηρετεί. Ως έτος σχεδιασµού για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης ελήφθη το έτος 2056
δεδοµένου ότι η ωφέλιµη ζωή των έργων ύδρευσης λαµβάνεται ίση µε 40 έτη. Με αφετηρία το
έτος εκπόνησης της µελέτης (2016) θα πρέπει να εκτιµηθεί ο πληθυσµός της υπό µελέτη περιοχής
και οι αντίστοιχες υδατικές ανάγκες για το έτος 2056.
Προκειµένου να εκτιµηθεί ο πληθυσµός σχεδιασµού χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των
απογραφών των ετών 2001 και 2011. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των κατοίκων της περιοχής
εκτιµήθηκε σε 1% τόσο για το µόνιµο, όσο και για τον εποχιακό πληθυσµό (µόνιµοι, τουρίστες και
παραθεριστές). Ο προβλεπόµενος πληθυσµός για το έτος σχεδιασµού των µόνιµων κάτοικων
καθώς και των τουριστών - παραθεριστών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας
2.1).
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Πίνακας 2.1: Εκτίµηση Πληθυσµού Σχεδιασµού ανά οικισµό

Εκτίµηση Πληθυσµού Σχεδιασµού
Μόνιµος πληθισµός
σχεδιασµού
(2054)

Τουρίστες - Παραθεριστές
Πληθυσµός Σχεδιασµού
(2054)

38

46

114

122

45

55

Αγιος Χαράλαµπος

270

125

Ταύλα

100

49

Άγιος Γεώργιος

214

101

31

16

Γωνιά

128

60

Φάγκος

121

73

1061

647

Οικισµός
Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα

Αγγελαίικα

ΣΥΝΟΛΟ

2.2. Εκτίµηση υδρευτικών καταναλώσεων

Προκειµένου να εκτιµηθεί η παροχή σχεδιασµού (µεγίστη ηµερήσια κατανάλωση) µε την οποία θα
γίνει η διαστασιολόγηση του υπό µελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ακολουθεί εκτίµηση των
χαρακτηριστικών παροχών ανά χρήση και οικισµό και ακολούθως συνάθροιση αυτών, εφόσον
εκδηλώνονται την ίδια χρονική περίοδο.
Η µεγίστη ηµερήσια παροχή εκτιµάται από τη σχέση:
QH = λπ x QE
όπου QE = q x Π η µέση ηµερήσια παροχή, q η ειδική (µέση κατά κεφαλή) κατανάλωση, Π ο
πληθυσµός σχεδιασµού και λΗ συντελεστής ανοµοιοµορφίας, διαφορετικός για κάθε χρήση
(λΗ > 1).

2.2.1.

Εκτίµηση υδατικών αναγκών για οικιακή χρήση

Με βάση τις τυπικές τιµές για οικιακή χρήση µόνιµων κατοίκων σε οικισµούς µε εποχιακό
πληθυσµό (Κουτσογιάννης και Ευστρατιάδης, 2007), λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση qE =
150 L/d και συντελεστής ηµερήσιας αιχµής (συντελεστής ανοµοιοµορφίας) λΗ = 2. Οι
αναµενόµενες για το έτος 2054 ανάγκες ύδρευσης ανά οικισµό παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 2.2):
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Πίνακας 2.2: Εκτίµηση Υδατικών Αναγκών - Οικιακή χρήση:

Εκτίµηση υδατικών Αναγκών - Μόνιµοι κάτοικοι οικιακή χρήση

Οικισµός

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος
Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος

Κάτοικοι

Κατανάλωση
lit/κατ/ηµ

Συντελεστής

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

38
114
45

150.00
150.00
150.00

2.00
2.00
2.00

0.13
0.40
0.16

270

150.00

2.00

0.94

100
214
31
128
121

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

0.35
0.74
0.11
0.44
0.42
3.68

ΣΥΝΟΛΟ

2.2.2.

Εκτίµηση υδατικών αναγκών για Παραθεριστική χρήση

Με βάση τις τυπικές τιµές για παραθεριστική χρήση (Κουτσογιάννης και Ευστρατιάδης, 2007),
λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση ςε = 200 L/d και συντελεστής ηµερήσιας αιχµής
(συντελεστής ανοµοιοµορφίας) λΗ = 1.2. Οι αναµενόµενες για το έτος 2054 ανάγκες ύδρευσης
ανά οικισµό, για την παραθεριστική χρήση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας
2.3):

Πίνακας 2.3: Εκτίµηση Υδατικών Αναγκών - Παραθεριστική χρήση
Εκτίµηση υδατικών Αναγκών - Παραθεριστική χρήση

Οικισµός

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος
Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος
ΣΥΝΟΛΟ
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Τουρίστες

Κατανάλωση
lit/κατ/ηµ

Συντελεστής

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

46
122
55

200.00
200.00
200.00

1.20
1.20
1.20

0.13
0.34
0.15

125

200.00

1.20

0.35

49
101
16
60
73

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

0.14
0.28
0.04
0.17
0.20
1.80
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2.2.3.

Εκτίµηση υδατικών αναγκών για Τουριστική χρήση

Με βάση τις τυπικές τιµές για τις µικρής κλίµακας τουριστικές χρήσεις (Κουτσογιάννης και
Ευστρατιάδης, 2007), λαµβάνονται κατά κεφαλή κατανάλωση qE = 200 L/d και συντελεστής
ηµερήσιας αιχµής (συντελεστής ανοµοιοµορφίας) λΗ = 1.3. Οι αναµενόµενες για το έτος 2054
ανάγκες ύδρευσης ανά οικισµό, για την τουριστική χρήση παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 2.4):

Πίνακας 2.4: Εκτίµηση Υδατικών Αναγκών - Τουριστική χρήση

Εκτίµηση υδατικών Αναγκών - Τουριστική χρήση

Οικισµός

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος
Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος

Τουρίστες

Κατανάλωση
lit/κατ/ηµ

Συντελεστής

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

46
122
55

200.00
200.00
200.00

1.30
1.30
1.30

0.14
0.37
0.17

125

200.00

1.30

0.38

49
101
16
60
73

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

0.15
0.30
0.05
0.18
0.22

ΣΥΝΟΛΟ

2.2.4.

1.95

Εκτίµηση αναγκών άρδευσης

Προκειµένου να προκόψει µία αναλογία µεταξύ του πληθυσµού και της αρδευόµενης έκτασης έγινε
η παραδοχή ότι σε κάθε µόνιµο κάτοικο αντιστοιχούν 50 m2 κήπου. Για την κρίσιµη περίοδο του
ποτίσµατος (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος ), απαιτούνται συνολικά 6 τουλάχιστον ποτίσµατα (1
ανά 15θήµερο). Με την υπόθεση ότι για ένα στρέµµα καταναλίσκονται 70 m3 νερού σε κάθε
πότισµα, προκύπτει κατανάλωση q = 234 L /d/ κάτοικο. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι αναµενόµενες για το έτος 2054 ανάγκες άρδευσης ανά οικισµό (Πίνακας 2.5).
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Πίνακας 2.5: Εκτίµηση Υδατικών Αναγκών - Άρδευσης

Εκτίµηση υδατικών Αναγκών - Άρδευσης

Οικισµός

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος
Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος

Κάτοικοι

Κατανάλωση
lit/κατ/ηµ

Συντελεστής

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

38
114
45

234.00
234.00
234.00

1.00
1.00
1.00

0.10
0.31
0.12

270

234.00

1.00

0.73

100
214
31
128
121

234.00
234.00
234.00
234.00
234.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.27
0.58
0.08
0.35
0.33
2.87

ΣΥΝΟΛΟ

2.2.5.

Εκτίµηση κτηνοτροφικών αναγκών

Οι ανάγκες αυτές υπολογίστηκαν από όλο τον αριθµό των ζώων που έχουν απογραφεί στις
κοινότητες που µελετώνται µε χρήση στοιχείων από τη ∆ιεύθυνση Αγρ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
- Τµήµα Κτηνιατρικής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναµενόµενες για το έτος
2054 ανάγκες κτηνοτροφίας ανά οικισµό (Πίνακας 2.6).

Πίνακας 2.6: Εκτίµηση Αναγκών Κτηνοτροφίας

Εκτίµηση υδατικών Αναγκών - κτηνοτροφία

Οικισµός

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος
ΣΥΝΟΛΟ

Κάτοικοι

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

38
114
45
270
100
214
31
128
121

0.07
0.20
0.08
0.21
0.07
0.17
0.02
0.10
0.14
1.06

Για λόγους ασφαλείας, η παροχή σχεδιασµού προσαυξάνεται κατά 10%, ώστε να ληφθούν υπόψη
απώλειες λόγω διαρροών κατά τη µεταφορά νερού.
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Τα τελικά µεγέθη σχεδιασµού συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2.7):

Πίνακας 2.7: Εκτίµηση µεγίστης ηµερήσιας κατανάλωσης ανά οικισµό
Εκτίµηση Μέγιστης ηµερησίας κατανάλωσης - Παροχή
Σχεδιασµού

Οικισµός

Κάτοικοι

Συντελεστής
για Απώλειες

Μέγιστη
ηµερησία
Παροχή
lit/s

38
114
45
270
100
214
31
128
121

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

0.49
1.40
0.58
2.48
0.92
1.98
0.29
1.18
1.22

Ξηρόν
Θανάσια
Χαλαζόδερµα
Αγιος Χαράλαµπος
Ταύλα
Άγιος Γεώργιος
Αγγελαίικα
Γωνιά
Φάγκος

ΣΥΝΟΛΟ Παροχή σχεδιασµού

10.52

Q µετά τη διακλάδωση Ξηρού στο φρεάτιο µερισµού µ1 (Κ207)

10.03

Q µετά τη διακλάδωση Θανάσια στο φρεάτιο µερισµού µ2 (Κ240)

8.63

2.3. ∆ιαστασιολόγηση αγωγού

2.3.1.

Μέθοδος υπολογισµού

Ο υδραυλικός υπολογισµός των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου βασίζεται στις βασικές
εξισώσεις της Υδραυλικής, όπως η εξίσωση της ενέργειας, της συνέχειας και των εµπειρικών τύπων
υπολογισµού των απωλειών και των παροχών.
Οι γραµµικές απώλειες hf [m] στους αγωγούς υπολογίσθηκαν µε την εξίσωση Darcy-Weisbach

hf = f

L u2
D 2g

όπου:
L [m] µήκος αγωγού
D [m] εσωτερική διάµετρος αγωγού
u [m/s] ταχύτητα
f: συντελεστής τριβής. Υπολογίζεται συναρτήσει του αριθµού Reynolds και της σχετικής
τραχύτητας, είτε γραφικά από το διάγραµµα Moody, είτε από τον αλγεβρικό τύπο White-Colebrook
(για αριθµούς Re > 4000)

k D
2.51
= −2 log
+
3
.
7
f
Re f


1
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Η σχετική τραχύτητα είναι ο λόγος της απόλυτης τραχύτητας k (mm) προς την εσωτερική
διάµετρο D. Η απόλυτη τραχύτητα k (mm) εξαρτάται από το υλικό της εσωτερικής επιφάνειας του
αγωγού. Η απόλυτη ισοδύναµη τραχύτητα (k) για τους υπολογισµούς λαµβάνεται για σωλήνες από
HDPE µετά από χρήση (Τέλος περιόδου σχεδιασµού) 1,0 mm. Στις υπολογιζόµενες γραµµικές
απώλειες λαµβάνονται υπόψη και οι απώλειες στις συνδέσεις των σωλήνων.

Ο αριθµός Reynolds είναι

Re =

u ⋅D
ν

Όπου: ν [m2/s] το κινηµατικό ιξώδες του υγρού.

Οι τοπικές απώλειες ελήφθησαν για κάθε ειδικό τεµάχιο από τον τύπο:
V2
hr = ΣΚ ------2g
όπου: Κ συντελεστής τοπικών απωλειών αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου

Η χάραξη του αγωγού ύδρευσης σε οριζοντιογραφία ακολουθεί τη γενική πορεία των δρόµων,
κάτω από τους οποίους αυτός τοποθετείται. Γενικά
επιδιώχθηκε
η
τοποθέτηση
του
ορύγµατος του αγωγού στο άκρο του οδοστρώµατος των δρόµων, ώστε να µην κωλύεται η
κυκλοφορία των οχηµάτων κατά τη φάση κατασκευής.

2.3.2.

Ελάχιστες κατά µήκος κλίσεις αγωγών

Η χάραξη ρου αγωγού ύδρευσης σε µηκοτοµή, ακολουθεί γενικά την ερυθρά των δρόµων,
κάτω από τους οποίους τοποθετείται. Σύµφωνα µε την 22200/30-7-77 απόφαση του Υ.∆.Ε, οι
ελάχιστες κλίσεις στους ανοδικούς και τους καθοδικούς κλάδους κατά την κατεύθυνση της ροής,
πρέπει να είναι αντίστοιχα 1‰ και 4‰, ώστε να διασφαλίζεται η ελεγχόµενη απαγωγή του αέρα
µε τη βοήθεια αερεξαγωγών εγκατε-στηµένων στα ψηλά σηµεία και των φερτών µε τη βοήθεια
εκκενωτών στα χαµηλά σηµεία.

2.4. Υδραυλικά εξαρτήµατα δικτύου
2.4.1.

∆ικλείδες αποµόνωσης

∆ικλείδες αποµόνωσης τοποθετούνται σε ενδιάµεσες θέσεις µεγάλου µήκους αγωγών, προκειµένου
να υπάρχει δυνατότητα αποµόνωσης τµηµάτων του δικτύου για τυχόν επισκευές ή συντήρηση
αυτού. Όλες οι δικλείδες του δικτύου θα είναι τοποθετηµένες σε φρεάτια επίσκεψης που θα
κατασκευαστούν σε τυποποιηµένα µεγέθη. Οι δικλείδες θα ενώνονται µε τους αγωγούς µε
φλάντζες, για να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους. Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν στον αγωγό
του εξωτερικού υδραγωγείου θα είναι διαµέτρου Φ200.

2.4.2.

Αντιπληγµατικές βαλβίδες εκτόνωσης

Για την προστασία των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου από το υδραυλικό πλήγµα που
προκαλείται από άνοιγµα δικλείδων κλπ, θα απαιτηθεί αντιπληγµατική βαλβίδα στο µέσο του
αγωγού. Θα τοποθετηθεί σε φρεάτιο. Η βαλβίδα θα ενώνεται µε τους αγωγούς µε φλάντζες, για να
είναι εύκολη η αφαίρεση της και θα είναι διαµέτρου Φ200.

Υδραυλική Μελέτη
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2.4.3.

Βαλβίδες εισόδου - εξόδου αέρα

(Αεροβαλβίδες)

Με την ορολογία "Αεροβαλβίδες" oνoµάζονται οι συσκευές µέσα από τις οποίες µπορεί να εξέρχεται
ή να εισέρχεται ο απαραίτητος αέρας για τη λειτουργία του αγωγού. Οι προβλεπόµενες συσκευές
είναι δύο τύπων πλην όµως και οι δύο τύποι έχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης
λειτουργίας (εισαγωγή - εξαγωγή αέρα).
Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο πρώτος
τύπος χρησιµεύει για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά την έναρξη λειτουργίας ή κατά το
άδειασµα τµήµατος του αγωγού ή του δικτύου ύδρευσης κι ως εκ τούτου τοποθετείται
πριν ή µετά από δικλείδα αποµόνωσης (αντίστοιχα προς το σηµείο όπου αδειάζει το δίκτυο).
Ο δεύτερος τύπος χρησιµεύει για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του δικτύου και γι' αυτό τοποθετείται στα χαρακτηριστικά υψηλά σηµεία.
Στον προτεινόµενο αγωγό θα τοποθετηθούν αερoεξαγωγοί στα τοπικά υψηλά σηµεία του αγωγού
µε βάση την µορφολογία του εδάφους.

2.4.4.

Εκκενωτές

Όταν ένας σωλήνας αγωγού υποστεί θραύση τότε για την επισκευή ή αντικατάστασή του
απαιτείται όπως στο τµήµα του αγωγού µεταξύ δύο δικλείδων αποµόνωσης εκκενωθεί από το νερό.
Προς τούτο σε χαµηλά σηµεία των αγωγών προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού χυτοσιδηρού
τεµαχίου (ταύ) και στη συνέχεια δικλείδα και αγωγός (εκκενωτής) διαµέτρου Φ50, από τον οποίο
θα εκκενώνονται τα τµήµατα του δικτύου.

2.4.5.

Στήριξη ή αγκύρωση του αγωγού

Στις οριζόντιες καµπύλες της χάραξης και σε τµήµατα της κατά µήκος χάραξης µε ισχυρή κλίση
του εδάφους προβλέπονται στηρίξεις αγκύρωσης.

2.4.6.

Βαλβίδες µείωσης πίεσης και ελέγχου στάθµης ροής

Στο τέρµα κάθε αγωγού ύδρευσης, που τροφοδοτεί δεξαµενή και αµέσως ανάντη της δεξαµενής,
τοποθετείται βαλβίδα µείωσης πίεσης και ελέγχου στάθµης ροής, η οποία έχει διπλό σκοπό. Αφενός
τη θλάση της πιεζοµετρικής γραµµής του αγωγού προ της εισόδου του στη δεξαµενή, µε
αποτέλεσµα την οµαλή εισροή του νερού στη δεξαµενή, αφετέρου δε την αυτόµατη ρύθµιση της
τροφοδότησης της δεξαµενής µε νερό, ανάλογα µε τη στάθµη του νερού σε αυτή, εποµένως
ανάλογα µε την διακύµανση της κατάντη της δεξαµενής κατανάλωσης.

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης και ο αριθµός όλων των παραπάνω συσκευών ασφάλειας και
λειτουργίας των νέων αγωγών ύδρευσης φαίνονται στα σχέδια οριζοντιογραφιών και µηκοτοµής.
Οι συσκευές τοποθετούνται εντός φρεατίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κυκλικό κάλυµµα από
ελατό χυτοσίδηρο.

2.5. Προτεινόµενος αγωγός
Ο υφιστάµενος αγωγός είναι κατά κύριο λόγο κατασκευασµένος από χαλυβδοσωλήνες. Για τον
προτεινόµενο αγωγό όπως αυτός φαίνεται στην συνταχθείσα µελέτη θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες
από πολυαιθυλένιο τύπου HDPE MRS 10 ΡΕ 100, 3ης γενιάς Φ200 10, 12,5, 16, 20, 25, 32 atm,
οι οποίοι πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές του δικτύου σύµφωνα µε τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά. Ο τύπος πολυαιθυλενίου που χρησιµοποιείται, δηλαδή ο ΡΕ 100, χαρακτηρίζεται
ως MRS 10. Το MRS αφορά τη µεγίστη περιφερειακή τάση, στην οποία εγγυηµένα αντέχει ένας
σωλήνας ΡΕ, όταν λειτουργεί στην ονοµαστική του πίεση (Nominal Pressure, ΡΝ) για 50 χρόνια
στους 20°C.
Θα κατασκευασθούν τα προβλεπόµενα φρεάτια µερισµού, αλλαγής κατεύθυνσης, αερεξαγωγής
(στα τοπικά υψηλά σηµεία της χάραξης) και εκκένωσης (στα τοπικά χαµηλά σηµεία της χάραξης)
του δικτύου. Επίσης θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των οδοστρωµάτων διέλευσης του αγωγού
(όπου αυτό είναι απαιτητό) και θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόµενες προδιαγραφές.
Υδραυλική Μελέτη
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2.6. Τεχνικές προδιαγραφές - Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
2.6.1.

Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγµα

Η υπόγεια τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου απαιτεί συνήθως µικρότερες διαστάσεις
ορύγµατος σε σχέση µε άλλα συµβατικά υλικά εξαιτίας του ότι οι συνδέσεις δε χρειάζεται να
γίνουν µέσα στο όρυγµα. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου µπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις να
συνδεθούν στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια ο αγωγός τοποθετείται στο όρυγµα.

Οι διαστάσεις του ορύγµατος καθορίζονται συνήθως από τη διάµετρο του αγωγού, τη µέθοδο
σύνδεσης και τις συνθήκες του εργοταξίου.
Το βάθος του ορύγµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τη διάµετρο τουλάχιστον κατά:
1. 50 cm για δρόµους χωρίς κυκλοφορία οχηµάτων
2. 60 cm για δρόµους ελαφρός κυκλοφορίας
3. 80 cm για δρόµους συνηθισµένης ή βαριάς κυκλοφορίας

Το πλάτος του ορύγµατος µπορεί να είναι όσο το δυνατό µικρότερο, αλλά όχι µικρότερο από την
εξωτερική διάµετρο του σωλήνα προσαυξηµένη κατά 20 cm, ώστε να διευκολύνεται η σωστή
συµπίεση των υλικών επίχωσης. Ο πυθµένας του ορύγµατος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από
βράχους, πέτρες και αιχµηρά αντικείµενα και καλυµµένος µε στρώση άµµου πάχους 10-15 cm.
Γενικά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για επίχωση τα υλικά εκσκαφής, εφόσον είναι
απαλλαγµένα από πέτρες. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώµα άµµου, πάχους 0,10 m.
Ακολούθως θα γίνεται εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο κατά 0,15 m πάνω από το
εξωράχιό τους. Το υπόλοιπο όρυγµα, έως τη στάθµη της σκάφης του δρόµου θα πληρώνεται µε
κατάλληλα συµπυκνωµένα προϊόντα εκσκαφών ή εάν δεν υπάρχουν µε
δάνεια θραυστών
επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4.
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης των αγωγών κάτω από ασφαλτοστρωµένους δρόµους, θα γίνεται
αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην πρότερή του κατάσταση. Η αποκατάσταση του
οδοστρώµατος γίνεται µε την κατασκευή στρώσεων υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου
πάχους 0,10 m και βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 m, µε θραυστό υλικό λατοµείου δια
πολλαπλής θράσεως, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m

2.6.2.

Επιφανειακά δίκτυα

Με τη χρήση σωλήνων από ΡΕ σε επιφανειακά δίκτυα αξιοποιούνται µια σειρά από ιδιότητες και
χαρακτηριστικά, όπως είναι η αντοχή στη γήρανση από την ηλιακή ακτινοβολία, η αντοχή σε
κρούση ακόµη και σε χαµηλές θερµοκρασίες, η ευκαµψία κλπ.
Τα κύρια σηµεία, που πρέπει να προσεχθούν στις εγκαταστάσεις αυτές, είναι:
1. Η προστασία των σωλήνων από υπερθέρµανση
2. Η σωστή στήριξη του αγωγού, κυρίως των τµηµάτων, που φέρουν βαριά εξαρτήµατα π.χ.
βάνες.

2.6.3.

Ακτίνα καµπυλότητας

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µπορούν να σχηµατίσουν καµπύλες
µε ακτίνα κάµφης R = 12-20 φορές µεγαλύτερη από την εξωτερική τους διάµετρο - DIN 16933
(Σχήµα 3.4). Οπωσδήποτε λόγω της ευκαµφίας των σωλήνων, αποφεύγεται ένας σηµαντικός
αριθµός ειδικών εξαρτηµάτων. Στην περίπτωση αγωγών σε ρολό ή σε τύµπανο πρέπει να
προσεχθεί, ώστε η κάµψη να γίνει µε τη ίδια διεύθυνση, που ήταν τυλιγµένος ο αγωγός.
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2.6.4.

Σύνδεση µε συνκόλληση

Το πολυαιθυλένιο συγκολλάται αυτογενώς. Θερµαινόµενο στους 220°C περιέρχεται σε κατάσταση
τήξης. Στην κατάσταση αυτή και σε συνθήκες πίεσης τα µόρια, από δύο διαφορετικά ταµάχια
πολυαιθυλενίου, δηµιουργούν δεσµούς µεταξύ τους.
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της σύνδεσης σωλήνων ΡΕ µε θερµικές µεθόδους είναι:
1. Η σύνδεση στο σηµείο συγκόλλησης είναι τουλάχιστον το ίδιο δυνατή όσο και ο σωλήνας.
2. Το χαρακτηριστικό της ελαστικότητας των σωλήνων ΡΕ, σε συνδυασµό µε τη συγκόλληση,
δίνουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες σύνδεσης επιφανειακά και για την
εκ των υστέρων τοποθέτηση του σωλήνα στο όρυγµα, ανεξάρτητα από την τεχνική
εγκατάστασης.
∆εν εµφανίζεται διακοπή της συνέχειας και της οµαλότητας της εσωτερικής επιφάνειας του
σωλήνα, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση της τιµής του συντελεστή τραχύτητας, k. Ακόµα και το
σχηµατιζόµενο κορδόνι, κατά την αυτογενή µετωπική συγκόλληση, µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί,
εφόσον χρειαστεί.
Αυτογενής µετωπική συγκόλληση (Butt Fusion Welding)
Για την αυτογενή µετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική συσκευή συγκόλλησης, η οποία
φέρει θερµαντική πλάκα για τη θέρµανση των µετώπων των ευθέων άκρων των προς κόλληση
σωλήνων.
Αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion Welding)
Για την αυτογενή ηλεκτροσυγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική συσκευή συγκόλλησης, η οποία
διοχετεύει συνεχές ρεύµα, µέσω ακροδεκτών, σε ειδικό εξάρτηµα- ηλεκτροµούφα,
κατασκευασµένο από ΡΕ.
Η ηλεκτροµούφα, η οποία αγκαλιάζει τους προς σύνδεση σωλήνες, φέρει εσωτερικά ηλεκτρική
αντίσταση, που εξωτερικά καταλήγει στους ακροδέκτες σύνδεσης µε τη συσκευή συγκόλλησης.
Μετά από ένα προκαθορισµένο, για κάθε διάµετρο και τύπο εξαρτήµατος, χρόνο διοχέτευσης
ηλεκτρικού ρεύµατος στην ηλεκτροµούφα, λιώνει αυτή εσωτερικά και συγκολλάται µε το σωλήνα.

2.6.5.

Σύνδεση µε µηχανικούς τρόπους

Η σύνδεση σωλήνων ΡΕ µε µηχανικούς τρόπους επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια κατάλληλων
εξαρτηµάτων. Τα εξαρτήµατα αυτά είναι διαθέσιµα σε µία ποικιλία υλικών (πλαστικών και
µεταλλικών) και διακρίνονται σε δύο τύπους:
1. Εξαρτήµατα πολλαπλών χρήσεων, τα οποία µπορούν να αφαιρεθούν από το σωλήνα και να
επανατοποθετηθούν.
2. Εξαρτήµατα µόνιµης σύνδεσης, τα οποία µετά την τοποθέτησή τους δεν µπορούν να
αποχωριστούν από το σωλήνα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δικλείδων και αεροεξανωνών
∆ικλείδες (βάνες)
Οι δικλείδες των αγωγών ύδρευσης θα είναι:
1. Τύπου σύρτη ελαστικής έµφραξης φλαντζωτές F4, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN3202 και µε
κλάση πίεσης την απαιτούµενη για το σηµείο όπου τοποθετούνται.
2. Ευθέων άκρων φλαντζωτές, µε κλάση πίεσης την απαιτούµενη για το σηµείο όπου
τοποθετούνται.
Αεροεξανωνοί (βαλβίδες εξαερισµού)
Οι βαλβίδες εξαερισµού θα είναι διπλής ενέργειας και έχουν τη δυνατότητα να απελευθερώσουν
τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και τη λειτουργία του αγωγού. Οι βαλβίδες
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εξαερισµού θα είναι κατάλληλες για πόσιµο νερό και ονοµαστικής πίεσης 16, 25 και 32 bar,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του αγωγού στη θέση που πρόκειται να τοποθετηθούν.
Οι βαλβίδες εξαερισµού διαµέτρου ίσης µε 80 mm θα είναι κατασκευασµένες από ελατό
χυτοσίδηρο θα είναι κατά το δυνατόν συµπαγούς κατασκευής και θα φέρουν ενσωµατωµένη ή
ανεξάρτητη δικλείδα αποµόνωσης της ροής, για εύκολη επιτόπια συντήρηση στο φρεάτιο. Η
συντήρησή της θα επιτυγχάνεται χωρίς µετακίνηση από το φρεάτιο.
Περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες µπορούν να αντληθούν από τα τεχνικά φυλλάδια των
κατασκευαστών των σωλήνων.

Αναλυτικά οι εργασίες σε ποσότητες πού προβλέπεται να γίνουν είναι:
1. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής , συνολικού όγκου 1.100,00 m3.
2. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση
εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, συνολικού όγκου 780,00 m3.
3. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη µε τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση , συνολικού όγκου 5.100,00 m3
4. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση
εκρηκτικών µε τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση , συνολικού όγκου 3.400,00 m3
5. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως
3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m , συνολικού όγκου 570,00 m3
6. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε τη
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m , συνολικού όγκου 380,00 m3
7. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm , συνολικού όγκου 540,00 m3
8. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
συµπύκνωσης , συνολικού όγκου 770,00 m3

µε

προϊόντα

εκσκαφών,

µε

ιδιαίτερες

απαιτήσεις

9. Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα , συνολικού όγκου 3.500,00 m3
10. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου , συνολικού όγκου
4.180,00 m3
11. Αποκατάσταση τσιµεντοστρώσεων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων , συνολικής επιφάνειας
360,00 m2
12. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων , συνολικής
επιφάνειας 600,00 m2
13. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση πρόσθετων
δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ , συνολικών µέτρων 700,00 m
14. Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης , συνολικά τεµάχια 2,00 τεµ.
15. Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) , συνολικά τεµάχια 4,00 τεµ.
16. Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού - Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων
2.00 x 1.50 m , συνολικά τεµάχια 4,00 τεµ.
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17. Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm , συνολικά τεµάχια 26,00 τεµ
18. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 10 atm ,
συνολικών µέτρων 640,00 m
19. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 12,5 atm ,
συνολικών µέτρων 2.400,00 m
20. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 16 atm ,
συνολικών µέτρων 1.160,00 m
21. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 20 atm ,
συνολικών µέτρων 1.400,00 m
22. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 25 atm ,
συνολικών µέτρων 2.560,00 m
23. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 32 atm ,
συνολικών µέτρων 1.600,00 m
24. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 =
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm /PN 32 atm
µαύρη , συνολικών µέτρων 63,00 m
25. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
200 mm , συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ.
26. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
200 mm , συνολικά τεµάχια 4,00 τεµ.
27. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
200 mm , συνολικά τεµάχια 7,00 τεµ.
28. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
200 mm , συνολικά τεµάχια 3,00 τεµ.
29. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
65 mm , συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ.
30. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
80 mm , συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ.
31. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
80 mm , συνολικά τεµάχια 3,00 τεµ.
32. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
65 mm , συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ
33. ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN
80 mm , συνολικά τεµάχια 2,00 τεµ
34. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 40
atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm , συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ
35. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 16
atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm , συνολικά τεµάχια 2,00 τεµ
36. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 25
atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm , συνολικά τεµάχια 3,00 τεµ
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37. Πυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm , συνολικά τεµάχια 2,00 τεµ
38. Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 , συνολικού βάρους 525,00 χλγ
39. Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει
αποµονωθεί από το δίκτυο,µε χρήση ειδικών τεµαχίων,για διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ125mm,
συνολικά τεµάχια 8,00 τεµ
40. Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων, για διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ200 mm ,
συνολικά τεµάχια 2,00 τεµ
41. ∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα, συνολικά τεµάχια 1,00 τεµ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι θέσεις των υπό κατασκευή τµηµάτων θα υποδειχθούν επί τόπου από τους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας µας και σύµφωνα µε τα σχέδια.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σηµείο τµήµατος που θα
κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών µετά από σχετική εντολή και υπόδειξη
της Υπηρεσίας µας.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης , τις ισχύουσες
ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας του έργου Υπηρεσίας

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των

1.200.000,00 € µαζί µε το ΦΠΑ, εκ των οποίων για

εργασίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 967.741,94 € και για Φ.Π.Α. 24% 232.258,06 €. Η δαπάνη
θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25-7312.051 από επιχορήγηση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

Βουργαρέλι 15/ 11 /2017
Βουργαρέλι

15/11/2017

Θεωρήθηκε

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάµενος

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ`

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων από καταστροφικές
δράσεις πληµµυρών το 1ο δεκαπενθήµερο του
Ιανουαρίου 2017»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 €

α/α
Τιµολογ.

Μονάδα

3.01.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής

Υ∆Ρ 6053

m3

1.100,00

0,62

682,00

3.02.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε
χρήση εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής

Υ∆Ρ6055

m3

780,00

4,10

3.198,00

3.01.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη µε τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης
ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Υ∆Ρ 6054

m3

5.100,00

1,77

9.027,00

3.02.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε
χρήση εκρηκτικών µε τη φόρτωση των προϊόντων
επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

Υ∆Ρ 6055

m3

3.400,00

5,25

17.850,00

5

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως
3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής
3.10.02.01
επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m

Υ∆Ρ 6081.1

m3

570,00

8,45

4.816,50

6

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε τη
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
3.11.02.01
αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m

Υ∆Ρ6082.1

m3

380,00

27,25

10.355,00

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Υ∆Ρ6068

m3

540,00

20,95

11.313,00

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις
συµπύκνωσης

Υ∆Ρ 6067

m3

770,00

1,55

1.193,50

13,15

46.025,00

Είδος εργασίας

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη

Άρθρο
Αναθ/σης

α/α

Μερική

Ολική

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΟΠΟΙΪΑ

1

2

3

4

7

5.05.01

8

5.04

9

5.09.01

Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα

Υ∆Ρ 6067

m3

10

5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε
άµµο προελεύσεως λατοµείου

Υ∆Ρ 6069

m3

4.180,00

19,85

82.973,00

11

Ν 4.11

Αποκατάσταση τσιµεντοστρώσεων στις θέσεις
ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Υ∆Ρ 6804

m2

360,00

10,30

3.708,00

12

Ν 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις
θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Ο∆Ο 4521 Β

m2

600,00

23,00

13.800,00

Υ∆Ρ 6087

m

770,00

15,50

11.935,00

13

3.12

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων
υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση
πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά
µήκος δίκτυα ΟΚΩ

3.500,00

Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΟΠΟΙΪΑ
Σε µεταφορά

216.876,00

216.876,00

216.876,00

216.876,00

Σελίδα 1 από 3

α/α

α/α
Τιµολογ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

Από µεταφορά

∆απάνη
Μερική

216.876,00

Ολική

216.876,00

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης

50%Υ∆Ρ 6327
50% Υ∆Ρ 6311

τεµ

2,00

2.780,00

5.560,00

9.31.01

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - Τυπικό φρεάτιο
εκκένωσης απλό (τύπου Α)

50%Υ∆Ρ 6327
50% Υ∆Ρ 6311

τεµ

4,00

1.960,00

7.840,00

16

9.30.01

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού - Τυπικό φρεάτιο
αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm,
διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

50%Υ∆Ρ 6329
50% Υ∆Ρ 6311

τεµ

4,00

2.370,00

9.480,00

17

9.35

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤
300 mm

50% Υ∆Ρ 6329
50% Υ∆Ρ 6311

τεµ.

26,00

930,00

24.180,00

14

9,36

15

Σύνολο ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

47.060,00

47.060,00

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ

18

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
12.14.01.11 αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 10 atm

Υ∆Ρ6621.4

m

640,00

23,80

15.232,00

19

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
12.14.01.31 αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 12,5 atm

Υ∆Ρ 6622.3

m

2.400,00

32,40

77.760,00

20

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
12.14.01.51 αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 16 atm

Υ∆Ρ 6622.3

m

1.160,00

41,10

47.676,00

21

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
12.14.01.71 αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 20 atm

Υ∆Ρ 6622.3

m

1.400,00

43,30

60.620,00

22

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
12.14.01.91 αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 25 atm

Υ∆Ρ 6622.3

m

2.560,00

48,70

124.672,00

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
23 12.14.01.91Ν αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 32 atm

Υ∆Ρ6622.3

m

1.600,00

56,49

90.384,00

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
24 12.14.01.91Ν αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου DN 200
mm /PN 32 atm µαύρη

Υ∆Ρ6622.3

m

63,00

56,49

3.558,87

25

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.01.07 ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm

Υ∆Ρ 6651.1

τεµ

1,00

380,00

380,00

26

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.03.07 ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm

Υ∆Ρ 6651.1

τεµ

4,00

630,00

2.520,00

27

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.04.04 ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm

Υ∆Ρ 6651.1

τεµ

7,00

1.080,00

7.560,00

28

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.05.01
ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής
Ν
διαµέτρου DN 200 mm

Υ∆Ρ 6651.1

τεµ

3,00

1.997,00

5.991,00

συνολο

436.353,87

436.353,87

Σε µεταφορά

700.289,87

700.289,87

Σελίδα 2 από 3

α/α

α/α
Τιµολογ.

Άρθρο
Αναθ/σης

Είδος εργασίας

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας

Από µεταφορά
29

30

31

32

33

34

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.03.01
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
Ν
διαµέτρου DN 65 mm
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.03.02 ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.04.01 ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.04.01
ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
N
διαµέτρου DN 65 mm
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες,
13.03.05.01Ν ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής
13.10.04.01 ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής
Ν
πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100
mm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής

ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής
πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100
mm
Βαλβίδες
εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής
ενέργειας, παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής
36 13.10.03.03
πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100
mm
37 ΠΡΣ Η5.1.9Ν Πυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm

35

38

39

13.10.02.03

Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των
12.17 .01 τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση
υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος
16.18.02 Ν έχει αποµονωθεί από το δίκτυο,µε χρήση ειδικών
τεµαχίων,για διάµετρο υφιστάµενου αγωγού
Φ125mm

∆απάνη
Μερική

700.289,87

Υ∆Ρ6651.1

τεµ

1,00

246,00

246,00

Υ∆Ρ6651.1

τεµ

1,00

196,00

196,00

Υ∆Ρ6651.1

τεµ

3,00

380,00

1.140,00

Υ∆Ρ6651.1

τεµ

1,00

282,00

282,00

Υ∆Ρ6651.1

τεµ

2,00

702,00

1.404,00

Υ∆Ρ 6653.1

τεµ

1,00

454,00

454,00

Υ∆Ρ6653.1

τεµ

2,00

350,00

700,00

Υ∆Ρ6653.1

τεµ

3,00

570,00

1.710,00

ΗΛΜ 11

τεµ

2,00

534,00

1.068,00

Υ∆Ρ6623

χγρ

525,00

2,60

1.365,00

30% Υ∆Ρ6611.1
70% Υ∆Ρ6622.1

τεµ

8,00

134,00

1.072,00

τεµ

2,00

175,00

350,00

τεµ

1,00

800,00

800,00

40

16.18.03

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση
υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος
30% Υ∆Ρ6611.1
έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών
70% Υ∆Ρ6622.1
τεµαχίων, για διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ200
mm

41

16.18 Ν

∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα

30%
Υ∆Ρ6611.1

Σύνολο ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ

10.787,00
Άθροισµα
ΓΕ+ΟΕ
18%
Σύνολο
Απρόβλεπτα 15%
Σύνολο
Αναθεώρηση
Σύνολο
ΦΠΑ
24%
Σύνολο

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.∆.

Ολική

700.289,87

10.787,00
711.076,87
127.993,84
839.070,71
125.860,61
964.931,32
2.810,62
967.741,94
232.258,06
1.200.000,00

#ΑΝΑΦ!
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
Σελίδα 3 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από καταστροφικές δράσεις
πληµµυρών το 1ο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Γ/Η

0,6

Βράχος

0,4

α/α

α/α
Τιµολογ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα

Μήκος

Ασφ.ΤΟ

Χωµα

ΧΑΤΟ

ΧΑΑΟ

ΑΑΟ

ΑΟΑΤ

Α

Ε∆

191,52

2.045,43

428,12

6.818,95
347,12

770,73
875,65

46,14

46,31
69,38

286,47

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΟΠΟΙΪΑ

1

2

3

4

5

3.01.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

Υ∆Ρ 6053

m3

1.178,17

1.178,17

3.02.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών µε την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής

Υ∆Ρ6055

m3

785,45

785,45

3.01.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη µε τη φόρτωση των
προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά
στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

Υ∆Ρ 6054

m3

110,32

246,60

4.127,66

443,94

26,58

165,01

5.120,10

3.02.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών
και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών µε τη
φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Υ∆Ρ 6055

m3

73,54

164,40

2.751,77

295,96

17,72

110,00

3.413,40

Υ∆Ρ 6081.1

m3

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος
πυθµένα έως 3,00 m, µε τη φόρτωση των
3.10.02.01 προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη
σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m

504,37

66,64

571,02

Σελίδα 1 από 2

α/α

α/α
Τιµολογ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα

Υ∆Ρ6082.1

m3

Ασφ.ΤΟ

Χωµα

ΧΑΤΟ

ΧΑΑΟ

ΑΑΟ

ΑΟΑΤ

Α

Ε∆

ΣΥΝΟΛΟ

6

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε
έδαφος βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως
3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων
3.11.02.01 εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m

7

5.05.01

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm

Υ∆Ρ6068

m3

8

5.05.02

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

Υ∆Ρ6068

m3

9

5.04

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις
συµπύκνωσης

Υ∆Ρ 6067

m3

30,64

654,54

10

5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Υ∆Ρ 6069

m3

85,91

917,55

11

5.09.01

Υ∆Ρ 6067

m3

12

Ν 4.11

Υ∆Ρ 6804

m2

13

Ν 4.09

Ο∆Ο 4521 Β

m2

616,58

616,59

Υ∆Ρ 6087

m

770,73

770,73

14

3.12

Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά
αµµοχάλικα
Αποκατάσταση τσιµεντοστρώσεων στις
θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων
στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων
υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση
πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ

336,25

30,64

327,27

154,15

22,15

420,31

153,22

3.214,58

205,50

3.273,10

380,68

11,10

545,31

22,23

69,42

192,05

44,42

137,51

13,88

738,54

51,90
20,70

277,70

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

768,49

128,51

5.329,04
3.499,30

55,50

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

580,05

486,42

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
«Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από
καταστροφικές δράσεις πληµµυρών το 1ο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧIΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΚΑΙ ΕΤΕΠ
α/α

1

Είδος εργασίας
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΟΠΟΙΪΑ
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη µε
την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

α/α Τιµολογ.

Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+

3.01.01

08-01-01-00

2

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση
εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής

3.02.01

08-01-01-00

3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη µε
τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά
στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

3.01.02

08-01-01-00

4

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση
εκρηκτικών µε τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

3.02.02

08-01-01-00

5

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε τη φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για
βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

3.10.02.01

08-01-03-01

6

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες,
µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος
έως 4,00 m

3.11.02.01

08-01-03-01

7

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα
εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο
προελεύσεως λατοµείου
Αποκατάσταση τσιµεντοστρώσεων στις θέσεις ορυγµάτων
υπογείων δικτύων
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις
ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων
για την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ

5.05.01

08-01-03-02

5.05.02

08-01-03-02

5.04

08-01-03-02

5.07

08-01-03-02

Ν 4.11

---

Ν 4.09

---

3.12

---

9.36
9.31.01

-----

9.30.01

---

8

9
10
11
12
13

1
2
3

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης
Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό
(τύπου Α)
Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού - Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού
για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Σελίδα 1 από 3

1

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 10 atm

12.14.01.11

Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
---

2

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 12,5 atm

12.14.01.31

---

3

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 16 atm

12.14.01.51

---

4

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 20 atm

12.14.01.71

---

5

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 25 atm

12.14.01.91

---

6

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 32 atm

12.14.01.91Ν

---

7

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ. διαµέτρου
DN 200 mm /PN 32 atm µαύρη

12.14.01.91Ν

---

8

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm

13.03.01.07

08-06-07-02

9

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm

13.03.03.07

08-06-07-02

10

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm

13.03.04.04

08-06-07-02

11

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm

13.03.05.01Ν

08-06-07-02

12

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm

13.03.03.01Ν

08-06-07-02

13

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm

13.03.03.02

08-06-07-02

14

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm

13.03.04.01

08-06-07-02

15

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm

13.03.04.01 N

08-06-07-02

16

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής
πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm

13.03.05.01Ν

08-06-07-02

17

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας,
παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 40 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας,
παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 16 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας,
παλινδροµικού τύπου, ονοµαστικής πίεσης 25 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm

13.10.04.01 Ν

08-06-07-07

13.10.02.03

08-06-07-07

13.10.03.03

08-06-07-07

α/α

18

19

Είδος εργασίας

α/α Τιµολογ.

Σε µεταφορά
Από µεταφορά
Σελίδα 2 από 3

α/α

Είδος εργασίας

α/α Τιµολογ.

20
21

Πυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων,
µεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 598
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου
από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το
δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων, για διάµετρο υφιστάµενου
αγωγού Φ125 mm

ΠΡΣ Η 5.1.9 Ν
12.17 .01

Κωδ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+
10-08-01-00
---

16.18.02 Ν

---

23

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου
από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το
δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων, για διάµετρο υφιστάµενου
αγωγού Φ200 mm

16.18.03

---

24

∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα

16.18 Ν

---

22

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Σελίδα 3 από 3

ΕΡΓΟ : «Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από
καταστροφικές δράσεις πληµµυρών το 1ο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

α/α
Τιµολογ.
3.01.02

Είδος εργασίας

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη µε τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Τιµή
Τιµολογίου

Μέση
απόσταση
µεταφοράς
(Km)

Τιµή/Km

Τελική Τιµή

0,82

5,00

0,19

1,77

4,30

5,00

0,19

5,25

7,50

5,00

0,19

8,45

26,30

5,00

0,19

27,25

12,40

45,00

0,19

20,95

4,60

45,00

0,19

13,15

11,30

45,00

0,19

19,85

3.02.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε
χρήση εκρηκτικών µε τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και τη µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως
3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m
3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε τη
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
τη σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως
4,00 m
5.05.01

5.09.01
5.07

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε
άµµο προελεύσεως λατοµείου

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.∆.Κ.)

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Εργασίες αποκατάστασης υποδοµών
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από
καταστροφικές δράσεις πληµµυρών το 1ο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-Ο∆ΟΠΟΙΪΑ
1

2

3

4

5

3.01.01

3.02.01

3.01.02

3.02.02

3.10.02.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
Από προµέτρηση

1.178,17 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.178,17 m3
1.100,00 m3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής
Από προµέτρηση

785,45 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

785,45 m3
780,00 m3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη µε τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη µεταφορά
στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Από προµέτρηση

5.120,10 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

5.120,10 m3
5.100,00 m3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών µε τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη
µεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Από προµέτρηση

3.413,40 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3.413,40 m3
3.400,00 m3

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος
πυθµένα έως 3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη
σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος
ορύγµατος έως 4,00 m
Από προµέτρηση
571,02 m3
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

6

3.11.02.01

571,02 m3
570,00 m3

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως
3,00 m, µε τη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως
4,00 m
Από προµέτρηση

380,68 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

380,68 m3
380,00 m3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 1 από 5

7

8

9

5.05.01

5.04

5.09.01

10 5.07

11 Ν 4.11

12 Ν 4.09

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Από προµέτρηση

545,31 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

545,31 m3
540,00 m3

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις συµπύκνωσης
Από προµέτρηση

768,49 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

768,49 m3
770,00 m3

Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα
Από προµέτρηση

3.499,30 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3.499,30 m3
3.500,00 m3

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
Από προµέτρηση

5.329,04 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

5.329,04 m3
4.180,00 m3

Αποκατάσταση τσιµεντοστρώσεων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Από προµέτρηση

486,42 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

486,42 m2
360,00 m2

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Από προµέτρηση
616,59 m2
616,59 m2
600,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
13 3.12

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση
πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ
Από προµέτρηση

770,73 m

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

770,73 m
770,00 m

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
14

9,36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης

2,00 τεµ
2,00 τεµ
2,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
15 9.31.01

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α)
4,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

16 9.30.01

4,00 τεµ
4,00 τεµ

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού - Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600
mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m
4,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

4,00 τεµ
Σελίδα 24,00
από 5τεµ

17 9.35

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm
26,00 τεµ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

26,00 τεµ.
26,00 τεµ.

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ
18 12.14.01.11 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 10 atm
640,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

640,00 m
640,00 m

19 12.14.01.31 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 12,5 atm
2.400,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

2.400,00 m
2.400,00 m

20 12.14.01.51 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 16 atm
1.160,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.160,00 m
1.160,00 m

21 12.14.01.71 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 20 atm
1.400,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.400,00 m
1.400,00 m

22 12.14.01.91 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 25 atm
2.560,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

2.560,00 m
2.560,00 m

23 12.14.01.91ΝΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 32 atm
1.600,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.600,00 m
1.600,00 m

24 12.14.01.91ΝΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS 10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, Ονοµ.
διαµέτρου DN 200 mm /PN 32 atm µαύρη
63,00 m
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

63,00 m
Σελίδα63,00
3 από 5m

25 13.03.01.07 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

26 13.03.03.07 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm
4,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

4,00 τεµ
4,00 τεµ

27 13.03.04.04 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm
7,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

7,00 τεµ
7,00 τεµ

28 13.03.05.01Ν∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 200 mm
3,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3,00 τεµ
3,00 τεµ

29 13.03.03.01Ν∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 65 mm
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

30 13.03.03.02 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

31 13.03.04.01 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
3,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3,00 τεµ
3,00 τεµ

32 13.03.04.01 N∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 65 mm
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

33 13.03.05.01Ν∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου DN 80 mm
2,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

2,00 τεµ
2,00 τεµ

Σελίδα 4 από 5

34 13.10.04.01 ΝΒαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου,
ονοµαστικής πίεσης 40 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

35 13.10.02.03 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου,
ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
2,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

2,00 τεµ
2,00 τεµ

36 13.10.03.03 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου,
ονοµαστικής πίεσης 25 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
3,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3,00 τεµ
3,00 τεµ

37 ΠΡΣ Η5.1.9ΝΠυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm
2,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
38 12.17 .01

2,00 τεµ
2,00 τεµ

Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598
525,00 χγρ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

525,00 χγρ
525,00 χγρ

39 16.18.02 Ν Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο
οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο,µε χρήση ειδικών τεµαχίων,για διάµετρο
8,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

40 16.18.03

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από οποιοδήποτε υλικό, ο
οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων, για διάµετρο
2,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

41 16.18 Ν

8,00 τεµ
8,00 τεµ

2,00 τεµ
2,00 τεµ

∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1,00 τεµ
1,00 τεµ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 15/11/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
Σελίδα 5 από 5

ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης
υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
από καταστροφικές δράσεις πληµµυρών το
1ο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2017»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
#

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, π

ου είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 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 Δημοπράτησης.

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, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου

προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό

κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη,

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
του μέσων.
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

λοιπών

υλικών,

σε

κατάλληλους

χώρους

απόρριψης,

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο

αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
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 κ.λπ
.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται
κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών

οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού
και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4

Ο ι 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.
1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασ

μένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης,
συγκροτημάτων π α ρ α γ ω γ ή ς θραυστών υλικών (σπαστηρο τ ρ ι β ε ί ο ),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδω ν , 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 Έργο, 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)

Ό τ α ν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο

παραχωρηθεί από το Δημόσιο

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για
τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6
1.7

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής 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 κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται

για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλ α ξ η , 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
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους
από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.

1.10

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 Έργου
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
1.11

Ο ι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

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

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),
εμποδίων,

(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,

(ζ)

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.).

1.12

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 απαραίτητο 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.
1.13

Ο ι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη

των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής

(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών

σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμπο
δίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης

αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.14

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 εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των

πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15
1.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

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.

1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών

εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων

και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τ
α υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.

1.19

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, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη

επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20

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 Έργου.

1.21

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 τ ω ν εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ. λ π .) που οφείλονται σε μη τήρηση των

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη

μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτού νται για την ασφαλή

διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετι
κών

αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για

την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα,

καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες
μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των
παραπάνω εργασιών.
1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμ

βαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.
1.25

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 ικριωμάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις

αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έ ρ γ ο υ δικτύων (δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και
ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και 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.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φ
ύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες

αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,

όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα

λειτο υ ρ γ ί α ς γραφείων κ.λπ., 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%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(4)

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του
προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που
µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και
απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη
ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από
ασφάλιση).

(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση
µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3)

Νοµικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς
προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς
αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρα
κτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 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:

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες σ τ α

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος

Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 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.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Γ ι α πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της

συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Γ ια πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του

μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240
mm, με βάση το λόγο:

ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις

άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί

με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να
αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται
σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
3
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km

0,28
0,21
0,21

Εκτός πόλεως
·

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
·

οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
·

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας

0,20
0,20
0,19
0,19
0,25
0,25
0,21
0,21
0,22
0,22
0,20
0,20
0,03

εκσκαφές)

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m
(m3), κατά τον
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρό
παρόν
ρόν τιμολόγιο, προστίθεται
στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση
του μεταφορικού έργου).

A. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ#
ΕΚΣΚΑΦΕΣ#
Αρθρο 3.01

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών

δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκ τ ι κ ά ),

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δέ
νδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με
τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
3.01.01

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6053

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εξήντα δύο λεπτά
Αριθµητικά: 0,62

3.01.02

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός Αναθεώρησης

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΥΔΡ 6054

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά
Αριθµητικά: 0,82+5*0,19=1,77

Αρθρο 3.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών

δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη
βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση εκρηκτικών, με την

κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος
του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων
και διωρύγων’’

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με
τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
3.02.01

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικά: 4,10

3.02.02

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 4,30+5*0,19=5,25

Αρθρο 3.10

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή

ημιβραχώδες

Ε κ σ κ α φ ή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή
μονάδας του άρθρου.

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, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν απαιτούνται), 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 το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη
µελέτη.

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.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τ ι μ ή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
3.10.02

Με πλάτος πυθμένα
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής

επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορ ά σε

οποιαδήποτε απόσταση.

3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 7,50+5*0,19=8,45

Αρθρο 3.11

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες

Ε κ σ κ α φ ή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων

και

των

συμπαγών

γρανιτικών

και

των

ισχυρώς

συγκολλημένων (cemented) 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 κ α ι χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης
θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια
νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.

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, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν απαιτούνται), 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 το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη
µελέτη.

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.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τ ι μ ή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγμ
ατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
3.11.02

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής

επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.

3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 26,30+5*0,19=27,25

Αρθρο 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος

δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος,
κάτω από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τ ο π ι κ ο ύ χαρακτήρα,
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου 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.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά
περίπτωση, σύμφωνα 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) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 15,50

4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ #
Αρθρο 4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου,
κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσε ι ς
συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5.

Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής

διπλής ασφαλτικής στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτού μ ε ν ε ς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση τ ω ν
εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και
των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους

εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με
το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.
4.09.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι δεκαπέντε ευρώ
Αριθµητικά: 23,00

στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Αρθρο 4.11

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804
Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α.

Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15.

β.

Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η διαβροχή
της πριν από την σκυροδέτηση.

γ.

Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος
από χαλαρά υλικά

δ.

Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος αποκατάστασης του πεζοδροµίου,
πάχους ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να
εναρµονίζεται πλήρως µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρµών
κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθµητικά: 10,30

Αρθρο 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067

Επ ίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσ

καφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν
αποτεθεί ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την
προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς
συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να
επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 1,55

Αρθρο 5.05

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068
Επ ίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor
Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής
του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

5.05.01

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι ευρώ και εννενήντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 12,40+45*0,19=20,95

Αρθρο 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως
λατοµείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α.

Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.

β.

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
Αριθµητικά: 11,30+45*0,19=19,85

Αρθρο 5.09

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη
αμμοχαλικώδη υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067

Εξυγιάνσεις εδάφους θεµελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαµβανοµένων εξυγιάνσεων πυθµένα χανδάκων σωληνώσεων) µε αµµοχαλικώδη υλικά
κατά στρώσεις, πάχους, κοκκοµετρικής διαβάθµισης και βαθµού συµπύκνωσης σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η πρόµήθεια και µεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε
απόσταση, των αµµοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συµπύκνωσή τους µε χρήση
καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
5.09.01

Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δεκατρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά
Αριθµητικά: 4,60+45*0,19=13,15

ΟΜΑ∆Α Β:ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αρθρο 9.30

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου

και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων



οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε
κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση


οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις



οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις



οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου



οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης



οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου



η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη



η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και



η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη



η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)



η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό



η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση



κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο)

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Σ τ η ν τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η

συρταρωτή δικλίδα απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
9.30.01
9.30.01

ΕΥΡΩ

Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600

mm,
mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m

Ολογράφως: δύο χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ευρώ
Αριθµητικά: 2.370,00

Αρθρο 9.31

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων



οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε
κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρ τ ω σ η των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση


οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις



οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις



οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου



οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης



οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια



η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη



η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και

της Μελέτης

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.



η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη



η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)



η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό



η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κα τάσ ταση



κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο)

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο
εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
9.31.01

Τυπικό φρεάτιο
φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου
(τύπου Α)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: χίλια εννιακόσια εξήντα ευρώ
Αριθµητικά: 1.960,00

Αρθρο 9.35

Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300
mm, σε οποιοδήποτε θέση το υ

έργου και ανεξαρτήτως του βάθους της

σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ
ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων



οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε

κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματο ς , καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση


οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις



οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις



οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου



οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης



οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με την Μελέτη



η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη



η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και



του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη

(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)



η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)



η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό



η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση



(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο)

κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εννιακόσια τριάντα ευρώ
Αριθµητικά: 930,00

Αρθρο 9.36

Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6311

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου διακλάδωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου

και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων



οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε
κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του

ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων
εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση


οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις



οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις



οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου



οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης



οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια



η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη



η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και



η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη



η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)



η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό



η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση



κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του

της Μελέτης

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
(σωλήνας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο)

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν προβλεπόμενες συσκευές εντός του φρεατίου

(δικλείδες και τεμάχια εξάρμωσης), που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ
Αριθµητικά: 2.780,00

ΟΜΑΔΑ Γ.
Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Άρθρο 12.14

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE
(PE)
PE) με

συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1220112201-2:

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος

κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης,
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες

DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος)

και

τον

τρόπο

κατασκευής

(ενιαίας

εξώθησης

-extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση
-peelable layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required
Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και
των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου
των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς

συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία
του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικ
τύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται 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 ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημέν
ου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από

σωλήνες πολυαιθυλενίου

ΡE 100

(με

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1220112201-2

12.14.01.11 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθµητικά: 23,80

12.14.01.31 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά
Αριθµητικά: 32,40

12.14.01.51 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: σαράντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικά: 41,10

12.14.01.71 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: σαράντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθµητικά: 43,30

12.14.01.91 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Αριθµητικά: 48,70

12.14.01.91Ν

Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 32 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

μαύρη

Ολογράφως: πενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά
Αριθµητικά: 56,49

12.14.01.91Ν

Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 32 atm ,

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά
Αριθµητικά: 56,49

Αρθρο 12.17

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς

γραφίτη (ductile iron).

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623
Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφα
ιροειδούς γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και Ε
ΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή

αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σω
λήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

12.17.01 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή
διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου
κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων

πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από

τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ

ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύδεσης και οι
ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθµητικά: 2,60

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ#
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ#
Οι τιμές του παρόντος κεφαλαίου διαμορφώνονται με βάση τις τιμές αγοράς

των εξαρτημάτων/συσκευών, με προσάυξηση για την προσκόμιση επί τόπου
του έργου,
έργου, σύνδεση και στερέωση, υπολογιζόμενη σε ποσοστό:
-

10% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας έως 100 €

5% επί της τιμής αγοράς για συσκευές αξίας άνω των 100 €

Αρθρο 13.03

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι

προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.01.07 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριακόσια ογδόντα ευρώ
Αριθµητικά: 380,00

13.03.03 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.03.07 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εξακόσια τριάντα ευρώ
Αριθµητικά: 630,00

13.03.04 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.04.04 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: χίλια ογδόντα ευρώ
Αριθµητικά: 1.080,00

13.03.05 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

13.03.05.01Ν
13.03.05.01ΝΟνομαστικής διαμέτρου DN150 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ
Αριθµητικά: 1.997,00

13.03.03 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.03.01Ν
13.03.03.01ΝΟνομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: διακόσια σαράντα έξι ευρώ
Αριθµητικά: 246,00

13.03.03.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν ενενήντα έξι ευρώ
Αριθµητικά: 196,00

13.03.04 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.04.01 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριακόσια ογδόντα ευρώ
Αριθµητικά: 380,00

13.03.04.01Ν
13.03.04.01ΝΟνομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: διακόσια ογδόντα δύο ευρώ
Αριθµητικά: 282,00

13.03.05 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1
13.03.05.01Ν
13.03.05.01ΝΟνομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: επτακόσια δύο ευρώ
Αριθµητικά: 702,00

Αρθρο 13.10

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης

από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο
χάλυβα.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Ο ι προσκομιζόμενες επί τό π ο υ βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
13.10.02 Ονομαστικής πίεσης 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1
13.10.02.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τριακόσια πενήντα ευρώ
Αριθµητικά: 350,00

13.10.03 Ονομαστικής πίεσης 25 atm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

13.10.03.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πεντακόσια εβδοµήντα ευρώ
Αριθµητικά: 570,00

13.10.04 Ονομαστικής πίεσης 40 atm
13.10.04.01Ν
13.10.04.01Ν
ΕΥΡΩ

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Ολογράφως: τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 454,00

Αρθρο 16.18

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταµένου από
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση
ειδικών τεµαχίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%)
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταµένου, χωρίς
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του υφισταµένου αγωγού
από το δίκτυο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α.

Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την
συναρµογή του νέου µε τον υφιστάµενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι
κοχλίες κλπ)., ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του υφισταµένου και του νέου αγωγού..

β.
γ.

Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφιασταµένου αγωγού ή η πλύση του
(όταν δεν είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία.
Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτουµένων κατά περίπτωση ειδικών τεµαχίων
σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού, ως εξής:
16.18Ν

∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: οκτακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 800,00

16.18.02Ν Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 125 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 134,00

16.18.03

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 175,00

Αρθρο Η5.1.9Ν Πυροσβεστικόι κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α.
Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου ειδικού τεµαχίου .(
Τιµή ανά τοποθέτηση κατά τα ανωτέρω
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 534,00

Βουργαρέλι 15/11/2017
Ο Συντάκτης

Βουργαρέλι 15/ 11 /2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος
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