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Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
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 ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα
του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 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

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 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 µονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο 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)

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο

(β)

Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου έργου.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

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 φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου
του 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
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1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως
άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ)

1.12

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

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 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

Οι 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 εµποδίων 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

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16

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.
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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 τα 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
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών
µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) 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 απαιτούνται 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 σχετικών 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 συµβαλλόντων 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 Έργου 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,
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(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 φύσεως 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 λειτουργίας 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:
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(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 χαρακτηριστικά
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)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται
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

Για 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
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για 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.
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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

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων
και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του
παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (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 παρόν 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).
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο Α-2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα
µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των
πρανών και του πυθµένα τους,
για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
-

•

η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
• η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των
χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους
• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή,
εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε
απόσταση.
• η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος"
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης
(Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 132862).
• οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
• η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση
συµπύκνωσης
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισµούς.
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Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος
τιµολογίου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων
συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία
αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικώς:
0,70+20*0,19 = 4,50

Άρθρο Β-1

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ
ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151)

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες,
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε
εξοπλισµο, µε ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-0000 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του
ορύγµατος
Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η
διάστρωση σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων,
περιβλήµατα αγωγών κλπ)
Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος
Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των
προϊόντων εκσκαφών
Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση
Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα
εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού
Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων
των παρειών του ορύγµατος.
Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος
Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις
γεφύρωσης)
Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
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Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση
τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια
κάτοψης. Οι µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις
γενικές εκσκαφές και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η
στάθµη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται
στην µελέτη (πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ’ ύψος)/
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθµητικώς:
4,00+20*0,19 = 7,80

Άρθρο ∆-1

ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους,
µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των
εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ
Αριθµητικώς:
1,00

Άρθρο ∆-4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή
ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας,
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•

η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση
(όταν απαιτείται).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα πέντε λεπτά
Αριθµητικώς:
0,45
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Άρθρο ∆-8

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•

η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
η σταλία των µεταφορικών µέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής:

Άρθρο ∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ ευρώ και δέκα τρία λεπτά
Αριθµητικώς:
7,70+45*0,19 *0,05= 8,13

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 εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα
και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων 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.

3.01.02

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την
µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6054

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά
Αριθµητικώς:
0,82+20*0,19 = 4,62

Αρθρο 3.03

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6055

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη,
οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς
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. Οταν 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.

3.03.02

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: είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθµητικώς:
18,80+20*0,19 = 22,60

Αρθρο 3.12

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων
για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού 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: δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικώς:
15,50
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Άρθρο 4.13

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων ικριωµάτων
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων
καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική
επιµέτρηση.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά
Αριθµητικώς:
20,60+20*0,19 = 24,40

Αρθρο 5.04

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα
εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6067

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 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
Αριθµητικώς:
1,55

Αρθρο 5.05

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 6068

Επίχωση 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).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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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 ενενήντα πέντε λεπτά
Αριθµητικώς:
12,40+45*0,19 = 20,95

Αρθρο 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο
προελεύσεως λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης

Υ∆Ρ 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: δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
Αριθµητικώς:
11,30+45*0,19 = 19,85

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αρθρο 9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής ,σε
ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση των
καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσµού
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων,
σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών
τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα
εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από την
µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και µεταφορά
των υλικών.
Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης
(τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις οδηγίες της
Επίβλεψης.
Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων
καρφοβελονών.
Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών. Σε
καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας,
µεταλλικών στοιχείων κλπ)
Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς µηχανικά µέσα
Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά
Αριθµητικώς:
8,20
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Αρθρο 9.10

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέµατος

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ Υ∆Ρ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.
Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος
και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε
δαπάνη του Aναδόχου.
β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
γ.
Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του
έργου.
δ.
Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το
στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην
θέση σκυροδέτησης.
ε.
∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την
ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 18 από 29

περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη,
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

9.10.03

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6326

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εβδοµήντα επτά ευρώ
Αριθµητικώς:
77,00

9.10.04

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6327

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα δύο ευρώ
Αριθµητικώς:
82,00

Αρθρο 9.13

Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων
τεχνικών έργων.

Κωδικός Αναθεώρησης: κατ’ αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xx
Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων για µικρά αποµακρυσµένα τεχνικά έργα, στα οποία το
σκυρόδεµα, λόγω αποστάσεως από τις µονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου
µε µπετονιέρα τροφοδοτούµενη µε τσιµέντο σε σάκκους.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µετά από πλήρη τεκµηρίωση των επι τόπου συνθηκών και µόνον για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας µέχρι C16/20.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθµητικώς:
18,50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Αρθρο 9.26

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων
υδραυλικών έργων
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως
κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και
δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση
στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός
σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Ράβδοι
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Κουλούρες και
ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√
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Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης
του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από
την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν
στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την
µελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα οκτώ λεπτά
Αριθµητικώς:
0,98

Αρθρο 9.30

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού

Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-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 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.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα
αποµόνωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.

9.30.01

Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm,
διαστάσεων 2.00x1.50 m
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

δύο χιλιάδες και τριακόσια εβδοµήντα ευρώ

Αριθµητικώς: 2.370,00

Αρθρο 9.31

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης
Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6327 + 50% Υ∆Ρ-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 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 της Μελέτης
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.
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 εκκένωσης απλό (τύπου Α)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

χίλια και εννιακόσια εξήντα ευρώ

Αριθµητικώς: 1.960,00

Αρθρο 9.36

Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης
Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6327 + 50% Υ∆Ρ-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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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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 της Μελέτης
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.
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 και επτακόσια ογδόντα ευρώ

Αριθµητικώς: 2.780,00

Αρθρο 10.10 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέµατος
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6401
Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεµα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία
της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας µε την εφαρµογή των Αρχών και Μεθόδων που
καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εµποτισµός, επιστρώσεις), σύµφωνα µε
την µελέτη, µε χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήµανση CE.
Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαµβάνεται η προµήθια των υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της
επιφανείας του σκυροδέµατος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρµογή των υλικών σύµφωνα
µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περαιωµένης εργασίας

10.10.01

Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέµατος,
σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατµούς και
αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Αριθµητικώς: 14,40

Αρθρο 11.01 Kαλύµµατα φρεατίων
Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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11.01.02

Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης
Υ∆Ρ 6752

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιµέτρηση µε ζύγιση)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

Αριθµητικώς: 2,90

71.21

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00
m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό,
ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθµητικώς: 13,50

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ∆ΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Αρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:
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 σωλήνες (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
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 24 από 29

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 δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι
συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά τύπο,
ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:

12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

12.14.01.44

Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6622.1

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

έξι ευρώ και δέκα λεπτά

Αριθµητικώς: 6,10

Αρθρο 12.17 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623
Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη, διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ 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 σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

12.17.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων
(µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής
σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε
Σελίδα 25 από 29

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

Αριθµητικώς: 2,60

Αρθρο 13.03 ∆ικλίδες 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 "∆ικλίδες 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.

13.03.03

Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1

13.03.03.01Ν Ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθµητικώς: 214,50

Αρθρο 13.07 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες µείωσης πίεσης)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή πιεζοθραυστικής βαλβίδας
(βαλβίδας µείωσης πίεσης). Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι
γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.

13.07.01

Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1

13.07.01.02Ν ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

πεντακόσια πενήντα ευρώ

Αριθµητικώς: 550,00

Αρθρο 13.10 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδροµικού τύπου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 26 από 29

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγήςεξαγωγής 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.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου 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: Υ∆Ρ 6653.1

Σχ.13.10.02.01
ΕΥΡΩ

ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm
Ολογράφως:

τριακόσια πενήντα ευρώ

Αριθµητικώς: 350,00

Αρθρο 13.17 Μετρητές παροχής µηχανικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής. Περιλαµβάνονται οι
ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα τεχνικής
τεκµηρίωσης (διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθµισης και συντήρησης
κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου µετρητή.

13.17.02

Μετρητές παροχής 16 at

13.17.02.01Ν Ονοµαστικής διαµέτρου Φ63 mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

τετρακόσια εξήντα ευρώ

Αριθµητικώς: 460,00

13.17.02.02Ν Ονοµαστικής διαµέτρου Φ120mm
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ

Αριθµητικώς: 665,00

Αρθρο 16.18.01Ν Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση
υφισταµένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6611.1 (30%) + Υ∆Ρ 6622.1 (70%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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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.
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.
γ.
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:

16.18.01Ν

Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 63

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

εκατόν δέκα ευρώ

Αριθµητικώς: 110,00

16.18Ν

∆ιέλευση αγωγού από γέφυρα

Αποξήλωση παλαιών δικτύων επί του φορέα της γέφυρας, αποκατάσταση και πλήρη στερέωση του
σωλήνα ύδρευσης επί του φορέα της γέφυρας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η στήριξη εξωτερικά του φορέα της γέφυρας µε κατάλληλα υλικά στήριξης (µικροϋλικά,
γαλβανισµένοι κοχλίες κλπ), γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 10255 µε την
απαιτούµενη εξωτερική προστασία αυτών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.
β. Η προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ύδρευσης ονοµαστικής διαµέτρου D 63mm µέσω
γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων.
γ. Η διέλευση του σωλήνα ύδρευσης από τους γαλβανισµένους σιδηρωσωλήνες, µε τον
ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου φορέα διέλευσης δικτύου.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: διακόσια σαράντα ευρώ
Αριθµητικά: 240,00

Αρθρο Η5.1.9Ν

Πυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm

Κωδικός Αναθεώρησης

ΗΛΜ 11

Για την προµήθεια µεταφορά από το εργοστάσιο παραγωγής στην αποθήκη του εργολάβου και από
εκεί στην θέση ενσωµάτωσης, την προσέγγιση, σύνδεση, κλπ. ενός πυροσβεστικού κρουνού δύο
λήψεων 100χστ. το οποίο θα πληρεί τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και τα µικροϋλικά για την πλήρη
κατασκευή του κρουνού έτοιµου προς λειτουργία όπως πιο κάτω :
α) Ο πυροσβεστικός κρουνός δύο λήψεων 2 / in η κάθε µία, µε πώµα και σπύρωµα, αντιπαγετική
τάπα εκκένωσης, κλπ.
β) Το ευθύγραµµο φλατζωτό στέλεχος ανάλογου ύψους χαλύβδινο ή χυτοσιδηρό.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ
1

Α-2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
0,3*0,05*1010,00=
15,15 m3
∆4-∆9
Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Μυλοπαππά ''
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
0,3*0,05*300,00=
Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα

4,50 m3

δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
(6*3/2)*7=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2

Β-1

63,00
82,65 m3
80,00 m3

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
1,50*1,50*1,10=
2,48
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
1,50*1,50*1,10=
2,48
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆12
1,50*1,50*1,10=
2,48
Νέα δεξαµενή στη θέση "Γοργούσα"
0,30*5,30*4,30=
6,84
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Μυλοπαππά ''
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
1,50*1,50*1,10=
2,48
26 φρεάτια ελέγχου σε όλα τα τµήµατα
26*1,50*1,50*1,10=
64,35
δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
6,80*5,8*0,30=
11,83

∆-1

m3
m3
m3

92,92 m3
90,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3

m3
m3
m3
m3

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
2*1010,00=

∆4-∆9

2.020,00 m

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Μυλοπαππά ''
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
2*300,00=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

600,00 m
2.620,00 m
2.620,00 m

Σελίδα 1 από 9

4

∆-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής
ασφάλτου

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
0,30*1010,00=

∆4-∆9

303,00 m2

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
0,30*300,00=

90,00 m2
393,00 m2
390,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5

∆-4

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
0,30*1010,00=

∆4-∆9

303,00 m2

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
0,30*300,00=

90,00 m2
393,00 m2
390,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
6

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

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*620=
∆1-∆4
Ασφαλτικό
0,70*0,30*1010=
∆4-∆9
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*1015,00=
∆9-∆14
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*165,00=
∆3-∆17
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''

93,00 m3
212,10 m3
152,25 m3
24,75 m3

0,50*0,30*1786,00=

267,9 m3

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Ασφαλτικό
0,70*0,30*300,00=
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*350,00=

45,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ
70% ΓΑΙΩ∆ΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
7

3.03.02

73,50 m3
868,50 m3
607,95 m3
607,95 m3
600,00 m3

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών.Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
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Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*620=
Ασφαλτικό
0,70*0,30*1010=
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*1015,00=
∆9-∆14
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*165,00=
∆3-∆17
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
0,50*0,30*1786,00=

93,00 m3
212,10 m3

∆1-∆4
∆4-∆9

152,25 m3
24,75 m3
267,9 m3

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Ασφαλτικό
0,70*0,30*300,00=
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός 0,50*0,30*350,00=

63,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ
30% ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8

4.13

73,50 m3
886,50 m3
265,95 m3
265,95 m3
260,00 m3

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
0,30*0,15*1010,00=

∆4-∆9

45,45 m3

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
0,30*0,15*300,00=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
9

5.04

13,50 m3
58,95 m3
58,00 m3

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

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
0,30*0,30*1010,00=

∆4-∆9

9,09 m3

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
0,30*0,30*300=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

2,7 m3
11,79 m3
10,00 m3

Σελίδα 3 από 9

10

5.05.01

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

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
∆1-∆4

Χωµάτινη οδός

0,20*0,30*620=

∆4-∆9

0,30*0,30*1010,00=

9,09 m3

∆9-∆14

Ασφαλτικό
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός

0,20*0,30*1015,00=

60,9 m3

∆3-∆17

Χωµάτινη οδός

0,20*0,30*165,00=

9,9 m3

37,20 m3

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
0,20*0,30*1786,00=

107,16 m3

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Χωµάτινη οδός

11

5.07

0,20*0,30*350,00=

21 m3

Ασφαλτικό
0,30*0,10*300,00=
οδόστρωµα
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

9 m3
254,25 m3
254,00 m3

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
∆1-∆4

Χωµάτινη οδός

(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*620,00=

53,87 m3

∆4-∆9

(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*1010,00=

87,75 m3

∆9-∆14

Ασφαλτικό
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός

(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*1015,00=

88,19 m3

∆3-∆17

Χωµάτινη οδός

(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*165,00=

14,34 m3

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*1786,00=

155,18 m3

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Ασφαλτικό
(0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*300,00=
οδόστρωµα
Χωµάτινη οδός (0,30*0,30-3,14*0,063*0,063/4)*350,00=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
12

3.12

m3
26,07
30,41 m3
455,80 m3
455,00 m3

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

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
400,00 m

∆4-∆9

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

100,00 m
500,00 m
500,00 m
Σελίδα 4 από 9

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

13

9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Φρεάτιο
σκυρόδεµα καθαριότητας
4*1,30*0,10=
0,52 m2
εξωτερικές παρειές
4*1,30*1,00=
5,20 m2
εσωτερικές παρειές
4*0,80*0,80=
2,56 m2
Σύνολο
8,28 m2
Κατασκευή ξυλότυπου 4 φρεατίων µειωτών πίεσης
4*8,28=
Φρεάτιο
σκυρόδεµα καθαριότητας
4*1,30*0,10=
0,52 m2
εξωτερικές παρειές
4*1,30*1,00=
5,20 m2
εσωτερικές παρειές
4*0,80*0,80=
2,56 m2
Σύνολο
8,28 m2
Κατασκευή ξυλότυπου 26 φρεατίων ελέγχου
26*8,28=
Κατασκευή ξυλότυπου 4 φρεατίων µετρητών παροχής νερού
4*8,28=
Ξυλότυπος δεξαµενής 30m3 στη θέση "Γοργούσα"
(5,30+4,30)*2*
Ξυλότυπος µπετόν καθαριότητας
0,10=
(5,00+4,00)*2*
Εξωτερικές παρειές
2,50=
(4,50+3,50)*2*
Εσωτερικές παρειές
2,00=
Πλάκα
3,50*4,50-1,00*1,00=
Ξυλότυπος δεξαµενής 55m3 στη θέση "Αγ.Αικατερίνη "
Ξυλότυπος µπετόν καθαριότητας
Εξωτερικές παρειές
Εσωτερικές παρειές
Πλάκα

(6,80+5,80)*2*0,10=
(6,50+5,50)*2*3,00=
(5,10+6,1)*2*2,60=
5,50*6,50-1,00*1,00=

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

14

9.10.03

33,12 m2

215,28 m2
33,12 m3
1,92
45
32
14,75

m2
m2
m2
m2

2,52
72
58,24
34,75

m2
m2
m2
m2

542,70 m2
543,00 m2

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 σκυροδέµατος

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
1,30*1,30*0,10=
0,17
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
1,30*1,30*0,10=
0,17
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆12
1,30*1,30*0,10=
0,17
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*1,30*1,30*0,10=
0,34
5,30*4,30*0,10=
2,28
Μπετόν καθαριότητας δεξαµενής στη θέση "Γοργούσα"
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
1,30*1,30*0,10=
0,17
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*1,30*1,30*0,10=
0,34
26 φρεάτια ελέγχου σε όλα τα τµήµατα
26*1,30*1,30*0,10=
4,39
δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
6,80*5,8*0,10=
3,94
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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9.10.04

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

11,97 m3
12,00 m3

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος.Για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
(1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80)=
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
(1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80)=
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆12
(1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80)=
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*((1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80))=
Κατασκευή δεξαµενής
(5,00*4,00*2,50)-(4,50*3,50*2,00)-1,00*1,00*0,20=
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

0,93
0,93
0,93
1,86
18,3

m3
m3
m3
m3
m3
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γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
(1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80)=
0,93 m3
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*((1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80))=
1,86 m3
26 φρεάτια ελέγχου σε όλα τα τµήµατα
26*((1,20*1,20*1,00) - (0,80*0,80*0,80))= 24,13 m3
δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
(6,50*5,50*3,00)-(5,10*6,1*2,60)-1,00*1,00*0,20=
26,16 m3
76,02 m3
76,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
16

9.13

Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων.

11,97 m3
76,02 m3

Όπως Α.Τ. 9.10.03
Όπως Α.Τ. 9.10.04

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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9.26

87,99 m3
88,00 m3

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
0,93m3*110kg/m3=
102,30
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
0,93m3*110kg/m3=
102,30
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆12
0,93m3*110kg/m3=
102,30
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*0,93m3*110kg/m3=
204,60
18,30m3*110Kgr/m3=
2013
Οπλισµός ∆εξαµενής 30m3
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
0,93m3*110kg/m3=
102,30
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
2*0,93m3*110kg/m3=
204,60
26 φρεάτια ελέγχου σε όλα τα τµήµατα
26*110=
2860,00
δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
26,16m3*110Kgr/m3=
2877,6
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Kgr
Kgr
Kgr
Kgr
kg
Kgr
Kgr
Kgr
kg

8.569,00 Kgr
8.500,00 Kgr

18 9.30.01
Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού - Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm,
2.00 x 1.50 m
α. Τµήµα ύδρευσης διαστάσεων
Άγναντα - Φράστα
1,00 τεµ
Φρεάτιο εξαερισµού στην ∆9
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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9.31.01

1,00 τεµ
1,00 τεµ

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

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο εκκένωσης στην ∆7

1,00 τεµ

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Φρεάτιο εκκένωσης στην ∆16
1,00 τεµ
γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
1,00 τεµ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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9.36

3,00 τεµ
3,00 τεµ

Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα

Φρεάτιο διακλαδωσης στην ∆3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1,00 τεµ
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β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
1,00 τεµ
2,00 τεµ
2,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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10.10.01

Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέµατος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή
από υδρατµούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Υγροµόνωση δεξαµενής

(4,50+3,50)*2*2,00+3,50*4,50*2-1,00*1,00=

δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
Υγροµόνωση δεξαµενής
(5,10+6,10)*2*2,6+5,1*6,1*2-1,00*1,00=

11.01.02

119,46 m2

181,96 m2
180,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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62,5 m2

Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆3
100x100cm (καθαρό άνοιγµα) βαρέως τύπου D-400
150,00
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆7
150,00
Φρεάτιο µειωτή πίεσης στην ∆12
150,00
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
300,00
∆εξαµενή
60,00
β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή'' Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή ''
Μυλοπαππά
Φρεάτιο
µειωτή'' πίεσης στην ∆3
150,00
2 φρεάτια µετρητών παροχής νερού
26 φρεάτια ελέγχου σε όλα τα τµήµατα
δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
∆εξαµενή

26*150=

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Kgr
Kgr
Kgr
Kgr
Kgr

Kgr
140,00 Kgr
3900,00 Kgr
60,00 Kgr

5.060,00 Kgr
5.060,00 Kgr

23
71.21
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
Υγροµόνωση δεξαµενής

(4,50+3,50)*2*2,00+3,50*4,50*2-1,00*1,00=

δ. ∆εξαµενή Τ.Κ. Καταρράκτη θέση "Αγ.Αικατερίνη"
Υγροµόνωση δεξαµενής
(5,10+6,10)*2*2,6+5,1*6,1*2-1,00*1,00=

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

62,5 m2

119,46 m2

181,96 m2
180,00 m2
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12.14.01.44 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ.
διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm
α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
24

∆1-∆4

620,00 m

∆4-∆9

1.010,00 m

∆9-∆14

1.015,00 m

∆3-∆17

165,00 m

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
1.786,00 m

γ. Τµήµα ύδρευσης Τ.Κ. Ράµιας - θέση '' Τραντζέϊκα ''
Ασφαλτική οδός
Χωµάτινη οδός
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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300,00 m
350,00 m
5.246,00 m
5.246,00 m

13.03.03.01 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής
Ν
διαµέτρου DN 65 mm
5,00 τεµ
26,00 τεµ
31,00 τεµ
31,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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13.07.01.02 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες µείωσης πίεσης).Ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm
Ν
4,00 τεµ
4,00 τεµ
4,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
27

Σχ.
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδροµικού τύπου,
13.10.02.01 ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm
1,00 τεµ

28

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΡΣ Η5.1.9ΝΠυροσβεστικοί κρουνοί ονοµαστικής πίεσης 16 atm

1,00 τεµ
1,00 τεµ
2,00 τεµ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
29

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
900,00 χγρ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

30

900,00 χγρ
900,00 χγρ

13.17.02.01 Μετρητές παροχής µηχανικού τύπου.Μετρητές παροχής 16 at.Ονοµαστικής διαµέτρου Φ63
Ν
mm

α. Τµήµα ύδρευσης Άγναντα - Φράστα
2,00 τεµ

β. Τµήµα ύδρευσης οικισµού Μακρύκαµπου Τ.Κ. Λεπιανών - από δεξαµενή''
Μουτσιάρα'' έως δεξαµενή '' Μυλοπαππά ''
2,00 τεµ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 8 από 9

2,00 rep

y.Tpnpq 06peuoqg T.K. Pdptog - 06oq " Tpovr(6ixo "
ΣYNOA0

4,00 Tε μ

FIA TON nPOYΠ OAO「 :Σ MO

4,00 Tε μ

6. Aelopevrl T.K. Koroppdrr4 06oq "Ay.Arxorapivrl"
1,00

Ⅳ NOA0
「

repr

1,00 re;r

:A TON ttPOΨ ΠoAO「 lΣ MO

1,00 re;r

9,00T8μ

9,00 rep
9,00 rep

:YNOAO

flA TON nPOYnOnOflEMO

1,00 rep
ΣYNOA0
「

1,00 TEμ

lA TON ΠPOYΠ OAO「 lΣ MO

l,00 Tε μ
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l-eux6g erorog6g oe 66ogoE yorcbdeg -qprBpolridag

■■90ρ ●
￨・ rKぬ ゝ￨ ̀

TI轟

′
埼

l口

̀響
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20,00

0,19

4,50

4,OC

20,00

0,19

7,80

7,7C

45,00

0,19

8,13

0.82

20,00

0,19

4,62

80

20,00

0,19

22,60

20,60

20,00

0,19

24,40

6toBo0propr6vo epouoT6 oppoydArro Aoropelou, yro
ouvoAr16 ndxoq en[xoon( 6crl< 50 cm

12,40

45100

0119

20,95

Irpdloerg 66pooqE ror eyrrButrrop6E or,uA{vov Ur
dppo npoeAeUoeeq trqrouelou

11,30

45,00

0,19

19,85

Erorogq 0speAiov relurtirv

6pyrov ror rd<ppov ntrdrouE

6ulq 5,0 m
AogoArrrrl orpd:oq rurAogopiog oupnurvu:p6vou no;1oug
0,05 m us xpnon xovn( oorDoArou

Erorog6g Tdqpcuv

drtrlpUytrlv op6ruTtK6v Kot
or r6oqn yotdJdn4prBpoXtil64 Ut Tn gopTuJorl rt,rlv npo'rovrtrlv enl
ourorrv(rou Kor Tn UrTogopd oro Xdlpo on60eo4g q
on6ootun( oe onoroohnorE on6oroon
r1

oTTooTpoyyroTr Krbv 6r rrOulv
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Erorogtg idgprirv 4 drr.rlptlyr.rtv opdeuTtK6v q
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q[6eson( 6 on6oorunc oe onoro6hnore qil6oroon

18〕

4.13
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oxupodepdrcr.tv udpou,\tr6v 6pyu.rv

926
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1,OC
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pe

5060,00
m2

roruevrorov[oug

180,00

ΣΩAHNΩ ΣE:Σ ―
▲lKTYA‐ ΣYΣ KEYEΣ △lKTYΩ N ΣΩAHNΩ ΣEΩ N

Eulnvoo€rE nr6oeurE on6 ool{veE
noluqreulrvlou (PE) p€ ouproy6E rofl4tlpo xord
EAOT EN 12201-2. Etllrlvtirerg nr6oroE qrr6
crr.rlflveE notruoroutreviou PE

100 (ps €idxrorn

rnorro0pevrl qvToxn MRS10 = 10 MPa), Ue
cupnoy€g roiX(JJuo, Kqrd EN 12201-2. OvoU.
Srou6rpou DN 63 mm / PN 16 atm
Arr,\ei6aE luroodqp6g oupropulr6E pt uJri6tg,
cvopoorrrrlg nieong 16 atm, ovopqoflKng
5rop6rpou DN 65 mm
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