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1

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 Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του 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:

1.1.1

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.

1.1.2

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.

1.1.3

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.

1.1.4

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.

1.1.5

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 Δημόσιο

(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.

1.1.6

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

1.1.7

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.

1.1.8

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.)

1.1.9

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.
1.1.10

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

1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

απόδοση

και

μετακινήσεις

(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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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)

1.1.12

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.
1.1.13

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]),

1.1.14

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.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16

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.

1.1.17

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.

1.1.18

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

1.1.19

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.

1.1.20

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.

1.1.21

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.

1.1.22

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.

1.1.23

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.

1.1.24

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.

1.1.25

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.

1.1.26

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.

1.1.27

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,

(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
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

και

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης 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
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)

Διάτρητοι 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
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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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα


Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.



Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.



Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην

κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους
πάνω από 0,50 m3.


Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

-

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

-

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

-

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

-

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας
ασφαλείας, με Master Key

-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

-

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

ανοιγόμενων

ή

συρόμενων

θυρών

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το

γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι
τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και
σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ
ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και
να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη
Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and
stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1 Ερέτριας
2 Αμαρύνθου
3 Δομβραϊνης Θηβών

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ

4
5
6
7
8
9
10
11

Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι
εργασίες
κατασκευής
επίπεδης
επιφάνειας
γυψοσανίδων
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του
τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα 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
3
καθορίζονται οι 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
3
κυβικά μέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
3
επιμετρούμενα m κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο
(ΝΕΤ ΟΙΚ), 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).
Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
Α.Τ. :101
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.42

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
με αυτοκίνητο
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε
οδό.
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m3.km) σε όγκο ορύγματος.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,19
(Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :102
Άρθρο : ΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπόλοιπου
δομήματος άθικτου, με εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής
σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων,
ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ
Α.Τ. :103
Άρθρο :ΟΙΚ Α\22.20.02

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή
ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. :104
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Γ1.1ΜΤΦ.Χ

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3121Β 100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 η διάστρωση, διαβρoχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής υπόβασης μεταβλητού
πάχους μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 19,10
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :105
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.03 Αποξήλωση - καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%
Αποξήλωση - καθαίρεση δαπέδων οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος με ή χωρίς
επίστρωση, οποιουδήποτε τύπου ή ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, κρασπεδορείθρων και στερεών
εγκιβωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων εκσκαφών, της βάσης ή και της
υπόβασης και με τη μόρφωση και συμπύκνωση της σκαφής στην στάθμη της μελέτης.
Σην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Η πλήρης αποξήλωση-καθαίρεση πλακοστρώσεων, ασφαλτοταπήτων, άοπλου και
οπλισμένου σκυροδέματος και δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, μετά της
βάσης ή και της υπόβασής τους.
2. Η μετά ταύτα τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή για τον υποβιβασμό της στάθμης στα υπό της
μελέτης οριζόμενα επίπεδα, που θα γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (με μηχανικά
μέσα ή δια χειρών).
3. Η ανεξάρτητα από το εάν προηγήθηκε εκσκαφή ή όχι μόρφωση της στάθμης σε απολύτως
επίπεδη επιφάνεια, με τυχόν απαιτούμενες μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις με προϊόντα
εκσκαφών.
4. Η συμπύκνωση της ούτω δημιουργηθείσας σκάφης με υποχρεωτική χρήση δονητικού
μηχανήματος (τύπου bomag ή δονητικής πλάκας).
5. Η συγκέντρωση, πλάγια μεταφορά και φορτοεκφόρτωση με οποιοδήποτε μέσον, και η
μεταφορά δι' αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόρριψη και διάστρωση σε
επιτρεπόμενη θέση του συνόλου των πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών,
όπως παραπάνω περιγράφηκαν.
6. Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες, καθυστερήσεις και πρόσθετες εργασίες της εκσκαφής λόγω
της παρουσίας αγωγών ή και καλωδίων Εταιρειών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Τούτο
για οποιοδήποτε αγωγό καλώδιο ανεξαρτήτως της φύσης του δικτύου, του είδους του
αγωγού καλωδίου, της ύπαρξης ή μη εγκιβωτισμού αυτού, και της επικινδυνότητάς του.
Επίσης ανεξαρτήτως εάν έχει ή όχι γνωστοποιηθεί η ύπαρξη και η θέση του από τον Ο.Κ.Ω.
ή αν έχει εντοπισθεί με δοκιμαστικές τομές. Καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν θα δοθεί εκ του
λόγου τούτου.
7. Οι δυσχέρειες που απορρέουν από το πολυσύχναστο της περιοχής του έργου.

8. Οι δαπάνες για την στοιχειώδη εξασφάλιση της προσβάσεως προς τις εισόδους των
κατοικιών και καταστημάτων, κατά την διάρκεια των εργασιών.
9. Οι δαπάνες για την διατήρηση του καταστρώματος της οδού καθαρού, σε καθημερινή
βάση μετά την λήξη των εργασιών της ημέρας.
10. Οι δαπάνες για τις σταλίες αυτοκινήτων και μηχανημάτων και οι καθυστερήσεις του
προσωπικού εν γένει και γενικά κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,20
(Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :106
Άρθρο : ΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων
υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,35
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. :107
Άρθρο : ΟΔΟ Α-2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 100%

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
σκληρότητας:
-

-

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης

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 13286-2).
 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.
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.
Διευκρινίζεται 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 (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): (0,70)
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Τ. : 201
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β32 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος με υδροβολή
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6403 100%
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος με υδροβολή, σε εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε μεγέθους, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων’’.
Η αδροποίηση θα εφαρμόζεται μετά τη σκλήρυνση και την ανάπτυξη επαρκούς αντοχής του
σκυροδέματος, με υδροβολή της επιφάνειας. Η διαδικασία δεν επιτρέπεται να προκαλέσει
βλάβες, όπως ρηγμάτωση ή αποκόλληση τμημάτων σκυροδέματος. Κάθε τέτοια βλάβη
θεωρείται κακοτεχνία και βαρύνει τον Εργολάβο. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι
ομοιόμορφα επεξεργασμένη χωρίς κενά και ασυνέχειες.
Όλες οι ακμές των επιφανειών θα είναι λοξοτμημένες με χρήση φιλέτων.
Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-01-0101 "Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά", με χρήση
μηχανικών μέσων μετά τη σκλήρυνση.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 η τυχόν πρόσθετη δαπάνη βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος για την
επίτευξη του υψηλών απαιτήσεων εμφανούς τελειώματος (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση,
μέγιστος κόκκος και ομοιομορφία αδρανών, πρόσμικτα εξασφάλισης υψηλής εργασιμότητας,
επιμελής συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος κλπ)
 η επεξεργασία της επιφάνειας για την επίτευξη της επιθυμητής όψης με βάση τις οδηγίες της
επίβλεψης
 η απομείωση και φθορά μεταλλοτύπων
 οι απαιτούμενες ειδικές διαμορφώσεις μεταλλοτύπων και ικριωμάτων
 η δαπάνη (εργασία και υλικά) τοποθέτησης φάλτσων για τη διαμόρφωση των ακμών
 η προμήθεια, μεταφορά, χρήση, αποθήκευση και απομάκρυνση των απαραίτητων
μηχανημάτων και υλικών, και η φθορά αυτών
 Ο καθαρισμός της επιφάνειας και γύρω περιοχής από υπολείμματα της εργασίας.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις εμφανείς επιφάνειες κατασκευών από σκυρόδεμα οι
οποίες προβλέπεται από την μελέτη να διαμορφωθούν με υδροβολή.
Εάν κατά την εργασία προκληθεί βλάβη στο δάπεδο, ή σε γειτονικές κατασκευές, αυτή δεν
αποζημιώνεται ιδιαίτερα και αποκαθίσταται με ευθύνη του αναδόχου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επιφανειακού τελειώματος.
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικώς):
(Ολογράφως):

Α.Τ. :202
Άρθρο : ΟΙΚ Α\32.01.04

6,30€
ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική 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.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. :203
Άρθρο : ΟΙΚ A\38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα
B500C (S500s)
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
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
ΗλεκτροΟνομ.
Ονομ.
Κουλούρες και
Ράβδο
συγκολλημένα
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
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
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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

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)
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

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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 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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
Α.Τ. :204
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\42.66.01

Κατασκευή λιθοδομής με τη μορφή πεζουλιών μιας όψης
από φυσική πέτρα ορθογωνικής διατομής πλακοειδούς
χωρικού τύπου με επίστεψη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Κατασκευή λιθοδομής με τη μορφή πεζουλιών μιας όψης, ύψους έως 50εκ., από
επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους τοπικής προελεύσεως ή σχετικής με χρήση
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 400kg τσιμέντου και 0,08m3 ασβέστου και κατεργασία του
κονιάματος των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου με επίστεψη με φυσική
πλάκα ορθογωνικών διαστάσεων πάχους 8εκ. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0302-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση όψεων πλακοειδούς
χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των
τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την
επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των
αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο
πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2-4 cm, τον καθαρισμό της
επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο, το
αρμολόγημα και η διαμόρφωση των ακμών. Εργασία πλήρως περαιωμένη,
συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης της επίστεψης της λιθοδομής με φυσική πλάκα
ορθογωνικών διαστάσεων πάχους 8εκ., των όψεων, των ακμών και του αρμολογήματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 208,00
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ. :205
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\42.66.02

Κατασκευή λιθοδομής με τη μορφή πεζουλιών δύο
όψεων από φυσική πέτρα ορθογωνικής διατομής
πλακοειδούς χωρικού τύπου με επίστεψη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Κατασκευή λιθοδομής με τη μορφή πεζουλιών δύο όψεων οριζόντιων ή κεκλιμένων, ύψους
έως 45εκ. πάνω από το διαμορφωμένο δάπεδο, από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς
λίθους τοπικής προελεύσεως ή σχετικής με χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 400kg
τσιμέντου και 0,08m3 ασβέστου και κατεργασία του κονιάματος των αρμών με
τσιμεντοκονίαμα των 600kgr τσιμέντου με επίστεψη με φυσική πλάκα ορθογωνικών
διαστάσεων πάχους 8εκ. και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι
τοίχοι". Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση όψεων πλακοειδούς χωρικού τύπου, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή
των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με
χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης,
την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την
εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2-4 cm, τον καθαρισμό της επιφάνειας από τα κονιάματα με
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο, το αρμολόγημα και η διαμόρφωση των ακμών.
Εργασία πλήρως περαιωμένη, συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης της επίστεψης
της λιθοδομής με φυσική πλάκα ορθογωνικών διαστάσεων πάχους 8εκ., των όψεων, των
ακμών και του αρμολογήματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 214,00
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
Α.Τ. :206
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\43.57.01

Επενδύσεις δια φυσικών ορθογωνικών πλακών πάχους
10 εκ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4206 100%

Επενδύσεις τοιχείων σκυροδέματος ή άλλων υλικών ή τοίχων κτιρίου ή βάσεων από
σκυρόδεμα κ.λ.π. με φυσική πέτρα τοπικής προελεύσεως ή σχετική, ορθογωνικής κατά το
δυνατόν διατομής πλακοειδούς χωρικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων και των γωνιόλιθων,
πάχους 10 εκ.. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά τοποθέτησης, το
αρμολόγημα και η εργασία διαμόρφωσης των όψεων και των ακμών.
Τιμή ανά (1m2) επιφάνειας πλήρως περαιωμένης.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 87,00
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ
Α.Τ. :207
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\41.02.1Α

Πλήρης επισκευή - ανακατασκευή ξηρολιθοδομής με
επίστεψη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4106 100%

Πλήρης επισκευή - ανακατασκευή ξηρολιθοδομών, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης
της επίστεψής τους με ορθογωνική φυσική πλάκα, με λεία ψιλοπελεκημένη επιφάνεια, εις
οιονδήποτε ύψος από της επιφανείας του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της αφανούς
χρήσης ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 400kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου για την
εσωτερική συγκράτηση των λίθων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διαλογή τυχόν

υφιστάμενων λίθων, ο καθαρισμός των ακεραίων λίθων, η μεταφορά τους σε απόσταση έως
40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα, η προμήθεια και μεταφορά τυχόν νέων
αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της
επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους , η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων και το
αρμολόγημα και η εργασία διαμόρφωσης των όψεων και των ακμών.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου (1m3) για εργασία πλήρως περαιωμένη.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 85,00
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
Α.Τ. :208
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β11.11.01 Προμήθεια και τοποθέτηση καλαθιού αχρήστων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση καλαθιού αχρήστων αποτελούμενου από έναν ή και δύο
χαλύβδινους ιστούς, ελάχιστης διαμέτρου 6 εκ. και ύψους έως 130 εκ., με επίσης ανοξείδωτη
βάση, η οποία βιδώνεται με μεταλλικά στριφώνια στη βάση σκυροδέματος των επιστρώσεων,
με αφανή τρόπο. Επάνω στον χαλύβδινο ανοξείδωτο ιστό στηρίζεται με ανοξείδωτους
συνδέσμους και μέσω επίσης χαλύβδινου διακοσμητικού βραχίονα ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής στήριξη, ο εξωτερικός κάδος ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 29 εκ. και ύψους μέχρι
50 εκ. ή σχετικών διαστάσεων, κατασκευασμένος από κατάλληλα χρωματισμένη
γαλβανισμένη λαμαρίνα ή άλλο σχετικό και ανθεκτικό υλικό. Μέσα σε αυτόν τοποθετείται
εσωτερικός κάδος ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 27 εκ. και ύψους μέχρι 46 εκ. ή σχετικών
διαστάσεων, όμοιας κατασκευής με τον εξωτερικό κάδο.
Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες είναι βαμμένες ηλεκτροστατικά με ειδικά βερνίκια, κατάλληλα
για εξωτερικές συνθήκες και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-02-02-02 - Κάδοι
απορριμάτων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και
η εργασία για την πλήρη τοποθέτηση του καλαθιού αχρήστων, όπως ακριβώς περιγράφεται
στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τοποθετείται μετά την προσκόμιση δείγματος και τη σύμφωνη γνώμη της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αρχής.
Τιμή ανά τεμ. πλήρως τοποθετημένο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ
Α.Τ. :209
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.14.01 Κατασκευή επίστεψης τοιχείων λιθοδομής ή σκυροδέματος
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%
Κατασκευή επίστεψης τοιχείων λιθοδομής ή σκυροδέματος ή μικτού υλικού σε οποιαδήποτε
θέση και ύψος από του εδάφους, από λαξευμένες φυσικές πλάκες ορθογωνικής διατομής
πάχους 5-10εκ., τοπικής προέλευσης ή σχετική, με επίπεδη την άνω επιφάνεια και
διαμόρφωση της ακμής τους, τοποθετούμενων επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των
400kg πάχους 2εκ., ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά 1 m2.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 58,00
(Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ. :210
Άρθρο : NAΟΙΚ Ν\64.03.01 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση νέου κιγκλιδώματος
γεφυριού
από
χαλύβδινα
στοιχεία
και
ξύλινο
χειρολισθήρα
Κωδικοί αναθεώρησης ΟΙΚ-6403 70%
ΟΙΚ -5532.1 30%
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση νέου κιγκλιδώματος από χαλύβδινα στοιχεία και ξύλινο
χειρολισθήρα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στη θέση του γεφυριού.
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από χειρολισθήρα τροπικής ξυλείας teak ή irokο άριστης
ποιότητας διαστάσεων 50x80mm , βιδωμένο με αφανή τρόπο σε χαλύβδινη λάμα
διαστάσεων 40mm x 12mm. Ο χειρολισθήρας στηρίζεται σε ορθοστάτες όμοιας χαλύβδινης
λάμας, που τοποθετούνται ανά ένα τρέχον μέτρο περίπου. Μεταξύ των ορθοστατών
παρεμβάλλονται εφτά (7) χαλύβδινες ράβδοι Φ18mm.
Οι ορθοστάτες συγκολλούνται έκαστος σε πλάκα έδρασης ανοξείδωτου χάλυβα Α/Α27
διαστάσεων 100x100x10mm , η οποία συνδέεται με αγκύρια τύπου και διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη με την ήδη διαμορφωμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο
εργοστάσιο, αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις υλικού δύο συστατικών με βάση
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική
επιφάνεια αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε
στρώσεις 100μm. Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι της επιλογής της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Η ξυλεία θα φέρει κατάλληλη προστασία για τη διασφάλιση της αντοχής στις καιρικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεται από αναγνωρισμένα
πιστοποιητικά του προμηθευτή. Όλα τα ξύλινα τμήματα θα φέρουν επίσης διπλή στρώση με
κατάλληλα πιστοποιημένα και οικολογικά προϊόντα teak oil ή ισοδύναμα, με τρόπο ώστε να
είναι προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, τους μύκητες.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η κατασκευή του κιγκλιδώματος επί τόπου από όλα τα
υλικά που προσκομίζονται έτοιμα προς συναρμολόγηση ή η προκατασκευή του σε
εργοστάσιο, όλες οι μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις, η συναρμολόγηση και στερέωση ή
πάκτωσή σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως μικροϋλικά
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, η εφαρμογή μη συρρικνούμενου κονιάματος
υψηλής αντοχής για την κάλυψη του κενού μεταξύ βάσης σκυροδέματος και ανοξείδωτης
πλάκας έδρασης και η πλήρωση των αρμών μεταξύ ορθοστατών και πλακών έδρασης με
θιξοτροπική μαστίχη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως τοποθετημένου κιγκλιδώματος
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 325,00
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
Α.Τ. :211
Άρθρο : NAΟΙΚ Ν\64.03.02 Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος
κλίμακας από χαλύβδινα στοιχεία και ξύλινη κουπαστή
Κωδικοί αναθεώρησης ΟΙΚ-6403 60%
ΟΙΚ-5532.1 40%
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος κλίμακας από χαλύβδινα στοιχεία και
ξύλινη κουπαστή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Το κιγκλίδωμα αποτελείται από κουπαστή από τροπική ξυλεία teak ή irokο άριστης
ποιότητας διαστάσεων 50x80mm , βιδωμένη με αφανή τρόπο σε χαλύβδινη λάμα
διαστάσεων 40mm x 12mm. H κουπαστή στηρίζεται σε ορθοστάτες όμοιας χαλύβδινης
λάμας, που τοποθετούνται ανά ένα τρέχον μέτρο περίπου.

Οι ορθοστάτες συγκολλούνται έκαστος σε πλάκα έδρασης ανοξείδωτου χάλυβα Α/Α27
διαστάσεων 100x100x10mm , η οποία συνδέεται με αγκύρια τύπου και διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη με την ήδη διαμορφωμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο
εργοστάσιο, αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις υλικού δύο συστατικών με βάση
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική
επιφάνεια αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε
στρώσεις 100μm. Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι της επιλογής της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Η ξυλεία θα φέρει κατάλληλη προστασία για τη διασφάλιση της αντοχής στις καιρικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεται από αναγνωρισμένα
πιστοποιητικά του προμηθευτή. Όλα τα ξύλινα τμήματα θα φέρουν επίσης διπλή στρώση με
κατάλληλα πιστοποιημένα και οικολογικά προϊόντα teak oil ή ισοδύναμα, με τρόπο ώστε να
είναι προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, τους μύκητες.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η κατασκευή του κιγκλιδώματος επί τόπου από όλα τα
υλικά που προσκομίζονται έτοιμα προς συναρμολόγηση ή η προκατασκευή του σε
εργοστάσιο, όλες οι μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις, η συναρμολόγηση και στερέωση ή
πάκτωσή σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως μικροϋλικά
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, η εφαρμογή μη συρρικνούμενου κονιάματος
υψηλής αντοχής για την κάλυψη του κενού μεταξύ βάσης σκυροδέματος και ανοξείδωτης
πλάκας έδρασης και η πλήρωση των αρμών μεταξύ ορθοστατών και πλακών έδρασης με
θιξοτροπική μαστίχη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως τοποθετημένου κιγκλιδώματος
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 210,00
(Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ
Α.Τ. :212
Άρθρο : ΟΙΚ Α\71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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 (Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
Α.Τ. :213
Άρθρο : ΟΙΚ Α\77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών,
με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70
(Ολογράφως): EΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
Α.Τ. :301
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.17Β.02

Επιστρώσεις δαπέδων δια χονδροπλακών φυσικής
πέτρας, ακανόνιστων διαστάσεων και σχημάτων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%

Επιστρώσεις δαπέδων δια χονδροπλακών φυσικής πέτρας τοπικής προελεύσεως ή σχετικής
ακανόνιστων διαστάσεων και σχημάτων, με επίπεδη την άνω επιφάνεια μέσου πάχους 5εκ.
και επιφανείας άνω των 0.10m2 ανά τεμάχιο, οποιουδήποτε χρώματος, τοποθετουμένων επί
υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 650kg τσιμέντου πάχους 2εκ., σε υποδομή βάσεως
σκυροδέματος, με αρμούς μέσου πάχους έως 2εκ. και αρμολογουμένων με τσιμεντοκονίαμα
των 650kg τσιμέντου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους".
Επιστρώνονται μετά την προσκόμιση δείγματος και εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικά
ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2012 και την έγκρισή τους από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Δημοτική Αρχή.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Τιμή ανά μ2 (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 47,00
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
Α.Τ. :302
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.38.02Α Επιστρώσεις με λωρίδες από φυσική ορθογωνική πέτρα
πλάτους 20εκ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%
Επιστρώσεις λωρίδων πλάτους 20εκ., ευθύγραμμων ή καμπύλων, με πλάκες φυσικής
ορθογωνικής πέτρας τοπικής προελεύσεως ή σχετικής πλάτους 20εκ. και μέσου πάχους άνω
των 5εκ. και ελευθέρου μήκους, τοποθετουμένων επί βάσεως σκυροδέματος με ισχυρό
τσιμεντοκονίαμα των 650kg και αρμολογουμένων με τσιμεντοκονίαμα των 650kg τσιμέντου
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Επιστρώνονται μετά την προσκόμιση δείγματος και εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικά
ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2012 και την έγκρισή τους από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Δημοτική Αρχή.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,00
(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ
Α.Τ. :303
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.38.03Α Επιστρώσεις με λωρίδες από φυσική ορθογωνική πέτρα
πλάτους 40εκ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%
Επιστρώσεις λωρίδων πλάτους 40εκ., ευθύγραμμων ή καμπύλων, με πλάκες φυσικής
ορθογωνικής πέτρας τοπικής προελεύσεως ή σχετικής πλάτους 40εκ. και μέσου πάχους άνω
των 5εκ. και ελευθέρου μήκους, τοποθετουμένων επί βάσεως σκυροδέματος με ισχυρό
τσιμεντοκονίαμα των 650kg και αρμολογουμένων με τσιμεντοκονίαμα των 650kg τσιμέντου
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Επιστρώνονται μετά την προσκόμιση δείγματος και εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικά
ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2012 και την έγκρισή τους από την
επιβλέπουσα Υπηρεσία και την Δημοτική Αρχή.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 23,00
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
A.T.:

401

ΑΤΗΕ
Ν8983.119.1

Φωτιστικό σώμα τύπου ''φανού'' με λαμπτήρα LED ισχύος 54W,
επί ιστού 3,5m, κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων, μαζί
με τον ιστό, την βάση του, το λαμπτήρα και τα όργανα έναυσης.
Κωδ. Αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό σώμα τύπου ''φανού'' με λαμπτήρα LED ισχύος 54W, επί ιστού 3,5m,
κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων, μαζί με τον ιστό, την βάση του, το λαμπτήρα και
τα όργανα έναυσης.
Το φωτιστικό θα έχει συνολικό ύψος 3,50m-4,00m.
Θα αποτελείται από τη βάση στήριξης από σκυρόδεμα, τον σπονδυλωτό χυτοσιδηρό ιστό με
τον εσωτερικό πυρήνα από χαλυβδοσωλήνα και ένα φανό παραδοσιακού τύπου, κορυφής,
με λαμπτήρα LED, ισχύος 54W.
Η βάση θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20, ελάχιστων διαστάσεων 50χ50χ50cm και
σύμφωνα με την απαίτηση του προμηθευτή του ιστού, ενώ θα διαθέτει κατάλληλη αναμονή
για την διέλευση των αγωγών σύνδεσης και γείωσης.
Ο χυτοσιδηρός ιστός θα είναι σπονδυλωτός, συνολικού ύψους 3,50m-4,00m, συμβατός με
την οδηγία ΕΝ 40-5 και Θα διαθέτει πιστοποίηση CΕ.
Το υλικό και η διαδικασία κατασκευής του θα ακολουθεί την οδηγία ΕΝ 1561 και η
επεξεργασία του θα περιλαμβάνει:
-Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση
-Αμμοβολή βαθμού SA3
-Μία στρώση primer ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο (με ολική εμβάπτιση)
-Μία στρώση primer δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο (με ολική
εμβάπτιση)
-Μία τελική στρώση (φινίρισμα) σμάλτου πολυουραιθάνης
Στο κάτω μέρος του ιστού θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την πρόσβαση
στο ακροκιβώτιο των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Ο χαλύβδινος πυρήνας θα είναι τηλεσκοπικός, γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνος με την
οδηγία ΕΝ 180 1461 και θα είναι κατάλληλος, είτε για πάκτωση στη βάση από σκυρόδεμα,
είτε για στερέωση με φλάντζα και αγκύρια.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι παραδοσιακού τύπου φανού, κατάλληλο για τοποθέτηση στην
κορυφή του ιστού, στεγανό (IΡ43-IΡ66), κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και
ικανό να δεχθεί λαμπτήρα.
Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ενιαίο τμήμα, από χυτό ή
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, κάλυμμα χώρου
τοποθέτησης του συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό στη γήρανση, ανταυγαστήρα
από στιλπνό αλουμίνιο καθαρότητας 99,8%, κάλυμμα διαφανές από πολυκαρβονικό,
σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία UV, με λάστιχο στεγανοποίησης και συνδέσμους
στερέωσης, λυχνιολαβή Ε27/Ε40 από πορσελάνη, κλέμμα με γείωση,
δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου 2,5mm (max), καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής Η.Τ.
180οC, διατομής 1,5mm, πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (cοsφ>0,9).
Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποίηση CΕ.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι πλήρως τοποθετημένο, με πλήρη κάλυψη των στοιχείων
στήριξης του ιστού, με τη βάση από σκυρόδεμα, τον ιστό, το ακροκιβώτιο συνδεδεμένο με
τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τον αγωγό γειώσεως, τον λαμπτήρα LED 54W, με τις δοκιμές
σε κατάσταση λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση το φωτιστικό θα επιλεγεί μετά από την προσκόμιση δείγματος και την
έγκρισή του από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή.
Τέλος, οι κατασκευαστές των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΛΛΕΠΤΑ
916,84

A.T.:

402

ΑΤΗΕ
Ν8983.119.2

Φωτιστικό με 2 προβολείς LED, ισχύος 95W έκαστος, στεγανοί
IP66-IK08, επί ιστού 3,5m, μαζί με τον ιστό, την βάση του, τους
προβολείς και τα όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου Disano /
1714 Cripto medium ή ισοδύναμου
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό με 2 προβολείς LED, ισχύος 95W έκαστος, φωτεινής απόδοσης 9500lm,
στεγανοί IP66-IK08, επί ιστού 3,5m, μαζί με τον ιστό, την βάση του, τους προβολείς και τα
όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου Disano / 1714 Cripto medium ή ισοδύναμου.
Το φωτιστικό θα έχει συνολικό ύψος 3,50m-4,00m.
Θα αποτελείται από τη βάση στήριξης από σκυρόδεμα, τον σπονδυλωτό χυτοσιδηρό ιστό με
τον εσωτερικό πυρήνα από χαλυβδοσωλήνα και τους προβολείς, ισχύος 95W έκαστος.
Η βάση θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20, ελάχιστων διαστάσεων 50χ50χ50cm και
σύμφωνα με την απαίτηση του προμηθευτή του ιστού, ενώ θα διαθέτει κατάλληλη αναμονή
για την διέλευση των αγωγών σύνδεσης και γείωσης.
Ο χυτοσιδηρός ιστός θα είναι σπονδυλωτός, συνολικού ύψους 3,50m-4,00m, συμβατός με
την οδηγία ΕΝ 40-5 και Θα διαθέτει πιστοποίηση CΕ.
Το υλικό και η διαδικασία κατασκευής του θα ακολουθεί την οδηγία ΕΝ 1561 και η
επεξεργασία του θα περιλαμβάνει:
-Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση
-Αμμοβολή βαθμού SA3
-Μία στρώση primer ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο (με ολική εμβάπτιση)
-Μία στρώση primer δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο (με ολική
εμβάπτιση)
-Μία τελική στρώση (φινίρισμα) σμάλτου πολυουραιθάνης
Στο κάτω μέρος του ιστού θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την πρόσβαση
στο ακροκιβώτιο των ηλεκτρικών συνδέσεων.
Ο χαλύβδινος πυρήνας θα είναι τηλεσκοπικός, γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνος με την
οδηγία ΕΝ 180 1461 και θα είναι κατάλληλος, είτε για πάκτωση στη βάση από σκυρόδεμα,
είτε για στερέωση με φλάντζα και αγκύρια.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στην κορυφή του ιστού, στεγανό
(IΡ66), κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και ικανό να δεχθεί λαμπτήρα.
Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ενιαίο τμήμα, από χυτό ή
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική πούδρα, κάλυμμα χώρου
τοποθέτησης του συστήματος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό στη γήρανση, ανταυγαστήρα
από στιλπνό αλουμίνιο καθαρότητας 99,8%, κάλυμμα διαφανές από πολυκαρβονικό,

σταθεροποιημένο στην ακτινοβολία UV, με λάστιχο στεγανοποίησης και συνδέσμους
στερέωσης, λυχνιολαβή Ε27/Ε40 από πορσελάνη, κλέμμα με γείωση,
δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου 2,5mm (max), καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής Η.Τ.
180οC, διατομής 1,5mm, πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (cοsφ>0,9).
Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποίηση CΕ.
Το φωτιστικό σώμα θα είναι πλήρως τοποθετημένο, με πλήρη κάλυψη των στοιχείων
στήριξης του ιστού, με τη βάση από σκυρόδεμα, τον ιστό, το ακροκιβώτιο συνδεδεμένο με
τους ηλεκτρικούς αγωγούς και τον αγωγό γειώσεως, τους προβολείς 95W, με τις δοκιμές σε
κατάσταση λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση το φωτιστικό θα επιλεγεί μετά από την προσκόμιση δείγματος και την
έγκρισή του από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή.
Τέλος, οι κατασκευαστές των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
2346,84

A.T.:

403

ΑΤΗΕ
Ν8983.119.3

Φωτιστικό ενδοδαπέδιo, με λαμπτήρα LED, ισχύος 15W, στεγανό
IP67-IK10, εξωτερικής τοποθέτησης, ενδεικτικού τύπου Disano /
1872 Midifloor / COB LED ή ισοδύναμου
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό ενδοδαπέδιo, με λαμπτήρα LED, ισχύος 15W, φωτεινής απόδοσης 1600lm,
στεγανό IP67-IK10, εξωτερικής τοποθέτησης, ενδεικτικού τύπου Disano / 1872 Midifloor /
COB LED ή ισοδύναμου, πλήρες, με το λαμπτήρα, το απομακρυσμένο τροφοδοτικό (led
driver), το κουτί εγκιβωτισμού και το σωλήνα αποστράγγισης. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά
και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, και το σύνολο της κατασκευής ενδοδαπέδιας
τοποθέτησης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία όλα σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης του έργου.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΛΕΠΤΑ
226,03

A.T.:

404

ΑΤΗΕ
Ν9101.750.110

Σωληνώσεις διπλού δομημένου τοιχώματος δεύτερης γενιάς,
από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ελάχιστης
αντοχής στην πίεση 750Ν, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ
61386-24, ενδεικτικού τύπου GEONFLEX Ν750 / ΚΟΥΒΙΔΗ ή
ισοδύναμου, ονομ. διαμέτρου Φ110 mm.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100,00%

Σωληνώσεις διπλού δομημένου τοιχώματος δεύτερης γενιάς, από υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE), ελάχιστης αντοχής στην πίεση 750Ν, βάσει του ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ 61386-24, ενδεικτικού τύπου GEONFLEX Ν750 / ΚΟΥΒΙΔΗ ή ισοδύναμου,
ονομ. διαμέτρου Φ110mm.

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας στις
κατάλληλες θέσεις, θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να μην παραμορφωθεί ή μετακινηθεί ή
γεμίσει με σκυρόδεμα κατά τη σκυροδέτηση, με σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
κλπ.) ή την παραμονή του ως αναμονή για μελλοντική χρήση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων
τους (σύνδεσμοι, καμπύλες, κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-σύνδεσής τους, καθώς
και του σύρματος τραβηγμάτος καλωδίων.
β) Η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγμένη θέση, είτε εντός τάφρου
είτε εντός σώματος τεχνικού είτε ανάρτησης τους από σώματα τεχνικών είτε οπουδήποτε
αλλού απαιτηθεί στις θέσεις και με την κλίση που προβλέπονται στη μελέτη, με τη δαπάνη
κάθε εργασίας και απαιτούμενων υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή
τους.
γ) Οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) μετά των απομειώσεων των υλικών λόγω
κοπής, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων μεταξύ τους, με τα
ειδικά τεμάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται γιά την πλήρη εγκατάστασή
τους σε πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται.
δ) Οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες τοποθετούνται
μέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτούμενων σκυροδεμάτων για την έδραση, στερέωση
ή εγκιβωτισμό των σωλήνων μετά της πιθανής φθοράς ξυλοτύπων και χρήσης ικριωμάτων
γιά την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων.
ε) Οι δαπάνες δοκιμασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για φορτοεκφορτώσεις,
τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων και προσωπικού όπως και κάθε
άλλη εργασία που είναι αναγκαία για πλήρως συντελεσμένη εργασία, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Τιμή ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους (μμ) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ
ΛΕΠΤΑ
7,62

A.T.:

405

ΑΤΗΕ
Ν9308.1.50

Πλαστικό πλέγμα - ταινία επισήμανσης υπογείων δικτύων
πλάτους 50 CM
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικό πλέγμα - ταινία επισήμανσης υπογείων δικτύων, δηλαδή προμήθεια και
τοποθέτηση εντός ορύγματος, σε οιοδήποτε βάθος, σε στρώση εγκιβωτισμού των δικτύων.
(Τιμή ανά τρέχον μέτρο)
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ
1,00

A.T.:

406

ΑΤΗΕ
Ν9309.40.40.5

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης
καλωδίων 40Χ40 με διπλό καπάκι κατάλληλο για επίστρωση

Κωδ. αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2548 70,00%
ΥΔΡ 6751 30,00%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων κατάλληλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις Προδιάγραφές
Η/Μ εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτομερειών, με τοιχώματα και πυθμένα από
υδατοστεγές οπλισμένο σκυρόδεμα, με διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους 5 εκατ. και
σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και
του πυθμένα θα γίνει με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου, πάχους 10 εκατ.
Η επίχριση του πυθμένα καθώς και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει με
τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου πάχους 2,5 εκατ. Στον πυθμένα του φρεατίου θα υπάρχει
οπή αποστράγγισης για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να συγκεντρωθούν. Θα
υπάρχουν επίσης τμήματα (αναμονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο-έξοδο
των καλωδίων στο φρεάτιο.
Το φρεάτιο θα έχει δύο (2) καλύμματα, από ελατό χυτοσίδηρο μέσου πάχους 45mm
περίπου, με ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή.
Το δεύτερο κάλυμμα θα διαθέτει ειδική διαμόρφωση-υποδοχή για την κάλυψή του με το
χρησιμοποιούμενο υλικό επιστρώσεως του χώρου που τοποθετείται.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
1. Η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου διά οιουδήποτε
κατάλληλου μέσου των υλικών για την κατασκευή του φρεατίου, του καλύμματος και των
αναγκαιούντων υλικών προς κατασκευή των σιδηρών εξαρτημάτων του φρεατίου κλπ, η
δαπάνη κατάλληλης επισήμανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής.
2. Η τοποθέτηση του δεύτερου καλύμματος επί της στέψεως του φρεατίου, σε θέση
υψομετρικά πιΘανώς διαφορετική από πριν, σύμφωνα με τις τοπικές υψομετρικές απαιτήσεις
της μελέτης.
3. Η επιπλέον δαπάνη (μερεμέτι) για την κατασκευή του ξυλότυπου υπερυψώσεως των
τοιχωμάτων του φρεατίου και εγκιβωτισμού του νέου καλύμματος, περιλαμβανομένης και της
αξίας του απαιτούμενου σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματος η οποία δεν πληρώνεται
χωριστά.
4. Κάθε άλλη δαπάνη μη επακριβώς αναφερόμενη στο άρθρο αυτό, απαραίτητη όμως για
την άρτια και έντεχνη κατά την κρίση της Υπηρεσίας τοποθέτηση του καλύμματος.
Τιμή για ένα πλήρες τεμάχιο φρεατίου καλωδίων
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ
180,00

A.T.:

407

ΑΤΗΕ Ν9341.2

Πλάκα γειώσεως Cu, κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. , διαστάσεων 500 x
500 x 3mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100,00%

Πλάκα γειώσεως Cu , κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Η πλάκα θα έχει
συγκολλημένο με αλουμινοθερμική κόλληση στο ένα άκρο χάκλινο πολύκλωνο αγωγό των
35mm2 μήκους 1m. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ειδικός σύνδεσμος με τον χάλκινο
αγωγό γείωσης και όλα α υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και η εργασία πλήρους

εγκατάστασης όλα σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης έργου.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΑ
193,26

A.T.:

408

ΑΤΗΕ 8774.3.2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής
3 Χ 2,5 mm2
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
μούφες,
τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια,
πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου,
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5 mm2
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΛΕΠΤΑ
5,48

A.T.:

409

ΑΤΗΕ 9337.3.2

Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102 100,00%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. τετραπολικό
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 4mm2
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΛΕΠΤΑ
9,34

A.T.:

410

ΑΤΗΕ 9340.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100,00%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου
δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 25mm2

(1m)
ΕΥΡΩ

Μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΑ
6,46

A.T.:

411

Ν Ν60.10.70.8

Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ
οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100,00%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη
στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς
εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την
κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 μm), βαμένου με διπλή
στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά
παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για
όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου
· η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
· η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και ο γειωτής τύπου Ε.
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
· η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς
επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
· τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες,
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά
κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),
φωτοκύτταρο, πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα»
και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).
· η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και
τον έλεγχο λειτουργίας
Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των
αναχωρήσεων
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ
ΠΕΝΤΕ
3025,00

A.T.:

412

ΑΤΗΕ
Ν8043.1.12

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6
atm διαμέτρου Φ 200 mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0
atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας,
πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
ΛΕΠΤΑ
38,28

A.T.:

413

ΑΤΗΕ
Ν8047.100.400

Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς
100, ονομαστικής διαμέτρου D400mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6551.3

100,00%

Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100, ονομαστικής
διαμέτρου D400mm.
Αγωγοί από τσιμεντοσωλήνες αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων, δονητικοί ή φυγοκεντρικοί,
τύπου καμπάνα με ελαστικό δακτύλιο, σειράς 100, των προδιαγραφών ΦΕΚ 253/8/84 του τ.
Υ.Δ.Ε, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για προμήθεια των σωλήνων και ελαστικών
δακτυλίων, μεταφορά επί τόπου, πλήρη τοποθέτηση, ελέγχους και λοιπές επιβαρύνσεις,
πλην της δαπάνης των χωματουργικών (εκσκαφή, εγκιβωτισμός και επανεπίχωση
ορύγματος).
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) αγωγού από τσιμεντοσωλήνα πλήρως τοποθετημένο.
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
32,50

A.T.:

414

ΑΤΗΕ
Ν9302.119.1

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης μέσα σε
κατοικημένη περιοχή
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6081.1

100,00%

Για 1 μ3 εκσκαφή ορυγμάτων σωληνώσεων και θεμελίων τεχνικών έργων σε κατοικημένη
περιοχή σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης (γαιώδες, ημιβράχωδες, βραχώδες) διαστάσεων
καθοριζόμενων από τη μελέτη οποιουδήποτε βάθους και οποιουδήποτε πλάτους

(επιμετρούμενου προς πληρωμή μόνο του πλάτους του οριζόμενου από τη μελέτη τόσο για
τις εκσκαφές όσο και για τις επανεπιχώσεις), με χρήση μηχανικών μέσων οποιουδήποτε
τύπου ή με τα χέρια και όπου το έδαφος είναι βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την
δαπάνη μορφώσεως των παρειών και του πυθμένα, εντός πόλεων ή οδών πυκνής ή αραιής
κυκλοφορίας ή εντός οποιουδήποτε άλλου εδάφους οποιασδήποτε φύσης,
συμπεριλαμβανομένης της αναπετάσεως των προϊόντων εκσκαφής και κάθε είδους πλάγιων
μεταφορών της σταλίας και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση της
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα του έργου ώστε να μη δημιουργείται όχληση λόγω
μικρού πλάτους δρόμου ή κυκλοφοριακών αναγκών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Στην
τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται η ανοιγμένη δαπάνη για χρήση πινακίδων εργοταξιακής
σήμανσης και των αναλαμπόντων φανών επισήμανσης κινδύνου. Η κοπή των ασφαλτικών
στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα και των οποιωνδήποτε εμποδίων
από μεμονωμένα στοιχεία ή τμήματα κατασκευής από σκυρόδεμα ή άλλων συνεκτικών ή μη
υλικών, θα γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόπτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται
στην τιμή μονάδας του άρθρου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη λόγω
στενότητας χώρου και η επιπλέον ανοιγμένη δαπάνη λόγω οποιωνδήποτε δυσχερειών ή από
την παρουσία δικτύων (άρδευσης, ύδρευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) η δαπάνη των απαιτούμενων
υποστηρίξεων ή αντιστηρίξεων αγωγών των δικτύων αυτών (κοινής ωφέλειας), η δαπάνη για
τυχόν υποστήριξη ή αντιστήριξη στύλων ξύλινων ή μεταλλικών ή από σκυρόδεμα
(της ΔΕΗ κλπ), η επιμελής εκσκαφή γύρω από τους αγωγούς κοινής ωφέλειας ενός ή
περισότερων αγωγών μαζί οποιασδήποτε διαμέτρου με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, οι
πιθανές φθορές και αποκαταστάσεις οιασδήποτε έκτασης των αγωγών αυτών Κοινής
Ωφέλειας και η προσωρινή γεφύρωση του σκάμματος προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας
των πεζών. Στην τιμή περιλαμβάνεται ανοιγμένη δαπάνη αποκατάστασης των τυχόν
προκληθεισών ζημιών σε υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης δηλαδή ανακατασκευή δικτύου
ύδρευσης με τοποθέτηση νέου αγωγού ισοδύναμης διαμέτρου και χρήση συνδέσμων για τη
σύνδεση του νέου με τους παλαιούς σωλήνες με ταυτόχρονη απομόνωση του δικτύου σε
αρδευτικά δίκτυα με επανακατασκευή των τσιμεντένιων υδραυλάκων στην προηγούμενη
κατασκευή σε δίκτυα ομβρίων με επανακατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής, του αγωγού
ομβρίων του φρεατίου συμβολής ή του αγωγού σύνδεσης του φρεατίου υδροσυλλογής με
τον αγωγό ομβρίων στις διαστάσεις που προϋπήρχαν. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται η
δαπάνη για αποξήλωση κρασπέδων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων πεζοδρομίων,
κυβόλιθων πεζοδρομίων, επενδύσεων πεζοδρομίων από οποιοδήποτε υλικό με την
αποκατάσταση τους στην προηγούμενη κατάσταση τους.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για τις
απαιτούμενες δοκιμαστικές τομές τις οποίες θα εκτελέσει ο Ανάδοχος προκειμένου να
εντοπίσει τους υπάρχοντες αγωγούς Κοινής Ωφέλειας (ύδρευσης, άρδευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικών σχεδίων από τους φορείς. Επίσης στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες των αντλήσεων των υδάτων από αντλητικά
DIESEL ή βενζινοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα αναλόγου ισχύος και των επικρατούντων συνθηκών
για την κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων.
Τιμή 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.
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΕΞΙ
16,00

A.T.:

415

ΑΤΗΕ
Ν9308.119.1

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό
υλικό λατομείου.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6068
ΥΔΡ 6074

70,00%
30,00%

Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό
λατομείου σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκρυψη, διάστρωση, πλάγιες μεταφορές,
το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των
τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού
διαβροχής, με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου
και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει
επιτευχθεί. Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 95%
(τροποποιημένη δοκιμασία Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού και
της μεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
11,40

A.T.:

416

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.6

Ρουφράκτης επίπεδος ολισθαίνων, διαστάσεων 0,20x0,20m
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6456.1

100,00%

Ρουφράκτης επίπεδος ολισθαίνων με το σταθερό πλαίσιο πακτώσεως και τον ανυψωτικό
μηχανισμό. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση εντός φρεατίου άρδευσης κατάλληλων
διαστάσεων, μικροϋλικά, κλπ.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
900,00

A.T.:

417

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.7

Επιπλέον μήκος φρεατίων πέραν του 1,20m
Κωδ. αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2548

100,00%

Επιπλέον μήκος φρεατίων πέραν του 1,20m, ήτοι εργασία και υλικά σκυροδέτησης και
όπλισης των φρεατίων σύμφωνα με τη μελέτη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ
990,00

A.T.:

418

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β66.3

Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή
0,60 m) (ΠΚΕ).
Κωδ. αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2548

100,00%

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων,
πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα
εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή
εκροής και έτοιμα για λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών,
προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων
σύμφωνα με τα ΠΚΕ
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον
χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση
οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
· η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
970,00

A.T.:

419

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
11.15.9

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής
προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200
mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

100,00%

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή
εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ''Κανάλια
αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης'', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες
ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ''Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης'', με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων
συναρμολογημένου καναλιού.
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του
συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των
πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια
απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα ''κλειδώματος''της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα
στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των
πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των
καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και
τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες
(ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125:
αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,
αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ
ΔΕΚΑ ΕΞΙ
216,00

A.T.:

420

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.10.4

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,
DN 200 mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.2

100,00%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVCUσυμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ
08-06-02-02 ''Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC''.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των
σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου
κατά τμήματα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
9,30

A.T.:

421

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.1

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο
ομβρίων
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6744

100,00%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως
διατομής αγωγού δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα
και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ
ΤΡΙΑ
103,00

A.T.:

422

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για
την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6087

100,00%

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.
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
15,50

A.T.:

423

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 7.1

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6301

100,00%

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m
μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και
δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν
άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως
αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του
ορύγματος.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό
μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΛΕΠΤΑ
2,20

A.T.:

424

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
9.10.3

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6326

100,00%

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 ΥΔΡ.
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. Δεν 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
ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή
τυχόν τοπικούς 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:
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.
και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',
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.
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΕΠΤΑ
77,00

A.T.:

425

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

100,00%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 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)
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
13,40

A.T.:

426

ΑΤΗΕ
Ν8204.119.1

Χυτοσιδηρά στόμια πυρόσβεσης
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6623

[*]

(11,3+2,1)

100,00%

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση, τοποθέτηση και σύνδεση μετά
σωλήνων υδρεύσεως ενός τεμαχίου υπέργειου χυτοσιδηρού στομίου, λήψεως νερού
πυροσβέσεως κατά DIΝ3222 διαμέτρου 80 mm με δύο στόμια υδροληψία μετά των ωτίδων,
κοχλιών, παρεμβυσμάτων, των αγωγών συνδέσεως του στομίου πυροσβέσεως μετά των
σωλήνων υδρεύσεως, ειδικών τεμαχίων, ωτίδων κλπ με όλα τα γενικά υλικά, εφόδια και
εργασία για την τοποθέτηση αυτών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του στομίου
πυρόσβεσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για τη σύνδεση με τον κύριο
αγωγό ύδρευσης, δηλαδή εκσκαφή, επίχωση με θραυστό και αμμοχάλικο, η καθαίρεση αν
υπάρχει του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου ή του κρασπεδορείθρου από σκυρόδεμα
(άοπλο ή οπλισμένο) ή ασφαλτοτάπητα (οποιουδήποτε πάχους) ή πλακόστρωσης κάθε
τύπου (και κυβόλιθοι) και όλες οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά και αποκατάσταση
του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή άσφαλτο του πεζοδρομίου με πλάκες (του ίδιου με τον
καθαιρεθέντα τύπο) ή σκυρόδεμα των κρασπεδορείθρων.
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και ειδικών τεμαχίων
(ταυ, φλάντζες, ηλεκτρομούφα, κτλ.), η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, το κατέβασμα, η

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών, η μεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε
απόσταση καθώς και η σταλία των αυτοκίνητων και των μηχανημάτων. Κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ
650,00

A.T.:

427

ΑΤΗΕ
Ν8606.119.1

Φρεάτιο αεραεξαγωγού
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6327

100,00%

Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού με όλες τις εργασίες και τα υλικά
που απαιτούνται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
προμήθειας και τοποθέτησης όλων των ειδικών τεμαχίων ύδρευσης εκτός από τη βαλβίδα
εισαγωγής - εξαγωγής αέρα και της δικλείδας και εκτέλεση όλων των εργασιών, δηλαδή
εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, σκυρόδεμα, σιδηρός οπλισμός - ξυλοκόποι, ταυ,
φλάντζες, ηλεκτρομούφες και κάθε άλλη εργασία που δεν περιγράφεται αλλά είναι
απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του φρεατίου. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ
1000,00

A.T.:

428

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.2

Παροχή ύδρευσης με σωλήνα Φ25
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6623

100,00%

Για όλες τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για τη διακοπή και τάπωμα
υπάρχουσας παροχής ιδιοκτησίας στη θέση υδροληψίας (παροχή θεωρείται κάθε σύνδεση η
οποία ξεκινάει από έναν αγωγό διανομής και καταλήγει σε έναν υδρομετρητή ο οποίος
βρίσκεται στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη της οικοδομικής γραμμής ή στον κήπο-προκήπιο και
σε οποιαδήποτε απόσταση από το παλαιό δίκτυο) και τη σύνδεση της με το νέο δίκτυο σε
οποιαδήποτε απόσταση με όλα τα κατάλληλα υδραυλικά υλικά, έτοιμη για λειτουργία. Η
κατασκευή θα γίνει με σωλήνα από ΗDΡΕ διατομής Φ25 αντοχής 10 ατμ. για ύδρευση και
με όλα τα κατάλληλα υδραυλικά υλικά (ειδικό εξάρτημα σέλλας παροχής Φ25 με προέκταση
και ειδικό κοπτικό, καμπύλη Φ25 αναλόγου γωνίας, ηλεκτρομούφες Φ25, μετατροπέα
ΡΕ/STEEL, ανοξείδωτο ρακόρ, 1'' ανοξείδωτες συστολές Αμερικής, 1'' χ 3/4'' BALL VALVE,
βαρέως τύπου 3/4'' με λαβή ανοξείδωτο ενωτικό ρεκόρ για αγωγό πολυαιθυλενίου Φ25 κλπ
μέχρι την είσοδο του φρεατίου υδρομετρητή και με σύνδεση μέχρι το υδρόμετρο, έτοιμη για
λειτουργία και σύμφωνα με τα ενδεικτικά σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της
Επίβλεψης.

Το ΡΕ/Steel ΡΝ 10 AΤΜ είναι εξάρτημα μετατροπής από πολυαιθυλένιο σε χάλυβα,
αρσενικό ή θηλυκό, δηλαδή σύνδεση με ειδικό τεμάχιο DRAWLOCK χωρίς ηλεκτρομούφα ή
κολλητό με ηλεκτρομούφα.
Το ειδικό τεμάχιο σέλλας υδροληψίας θα είναι με προέκταση και με ειδικό κοπτικό εργαλείο
μέσω της προέκτασης θα ανοίγεται οπή παροχής στο σωλήνα διανομής τουλάχιστον 16
χιλιοστά στην περίπτωση του ΗDΡΕ25.
Ο σωλήνας, οι ηλεκτρομούφες, οι καμπύλες κλπ που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ΗDΡΕ,
ΡΝ 10 ατμ., ενώ τα μεταλλικά ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανοξείδωτα ή
ορειχάλκινα ΡΝ 10 ατμ.
Για όλα τα εξαρτήματα ΡΕ θα γίνεται αυτόματη καταγραφή στην συσκευή συγκόλλησης όπως
προβλέπεται από την αντίστοιχη Τ.Π.
Στις εργασίες περιλαμβάνονται η καθαίρεση, αν υπάρχει, του οδοστρώματος ή του
πεζοδρομίου ή του κρασπεδορείθρου από σκυρόδεμα (άοπλο ή οπλισμένο) ή
ασφαλτοτάπητα (οποιουδήποτε πάχους) ή πλακόστρωσης κάθε τύπου (και κυβόλιθοι), η
εκσκαφή της απαιτούμενης τάφρου, η αποκάλυψη τόσο του αγωγού παροχής όσο και των
σωλήνων διανομής, παλαιών και νέων, ώστε να ελευθερωθεί πλήρως ο χώρος εργασίας, η
αποκατάσταση της παροχής σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο, το τάπωμα της παλαιάς και νέας
παροχής στο σημείο υδροληψίας από τον παλαιό αγωγό, επίχωση με μια στρώση θραυστής
άμμου λατομείου 30 εκατοστά και στη συνέχεια με θραυστό λατομείου και όλες οι εργασίες
και τα υλικά για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος από σκυρόδεμα ή
άσφαλτο του πεζοδρομίου με πλάκες (του ίδιου με τον καθαιρεθέντα τύπο) ή σκυρόδεμα των
κρασπεδορείθρων.
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, η μεταφορά τους επί
τόπου του έργου, το κατέβασμα, η φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών, η μεταφορά τους
προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και η σταλία των αυτοκινήτων και των
μηχανημάτων.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται ακόμα και κάλυμμα φρεατίου 0,40x0,40m με ειδική
υποδοχή για την κάλυψή του με το υλικό επίστρωσης της οδού. Το κάθε κάλυμμα θα φέρει
υποδοχή για την τοποθέτηση επί της επιφανείας του πλάκας αντίστοιχης αυτής της
επιστρώσεως του χώρου που τοποθετείται.
Τιμή ανά πλήρες τεμάχιο για οποιαδήποτε διάμετρο αγωγών διανομής.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΙ
120,00

A.T.:

429

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.3

Εκκένωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651

100,00%

Για την κατασκευή μιας εκκένωσης του κύριου αγωγού ύδρευσης οποιασδήποτε
διαμέτρου όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά από τον κύριο αγωγό
ύδρευσης έως τον αποδέκτη (φυσικό ή αγωγό ομβρίων). Σε περίπτωση φυσικού αποδέκτη
περιλαμβάνεται η κατασκευή τεχνικού εξόδου. Στην παρούσα τιμή περιλαμβάνονται οι
εκσκαφές, οι επιχώσεις, οι αποξηλώσεις και η επαναφορά των οδοστρωμάτων, ο σωλήνας
ΗDΡΕ 10 AΤΜ σε οποιοδήποτε μήκος, τα ειδικά τεμάχια από ΗDΡΕ 10 AΤΜ (ταυ,
ηλεκτρομούφα, φλάντζες λαιμού κλπ) καθώς και κάθε άλλο υλικό ή εργασία για την
κατασκευή της εκκένωσης - διακλάδωσης για την εκκένωση του δικτύου σε αποδέκτη. Δεν
περιλαμβάνεται η δικλείδα και το φρεάτιο δικλείδας που πληρώνεται με τα αντίστοιχα άρθρα
του τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο εκκένωσης οποιασδήποτε διαμέτρου.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΕΚΑΤΟΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ
130,00

(Αριθμητικώς):

A.T.:

430

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.4

Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού δικλείδων από 50 mm έως 150
mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6623

100,00%

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ενός χυτοσιδηρού
φρεατίου χειρισμού δικλείδων, πλήρους όπως στα σχέδια, δηλαδή, με τον κώδωνα από
χυτοσίδηρο, το χυτοσιδηρό σωλήνα οποιουδήποτε μήκους για την προστασία του στελέχους
χειρισμού της δικλείδας και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την πλήρη
εγκατάσταση και λειτουργία.
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου πλήρους φρεατίου για οποιαδήποτε
διάμετρο αγωγού.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ
75,00

A.T.:

431

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β34

Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και
φρεατίων, πάχους 2,0 cm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6403

100,00%

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg
και 900 kg τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων
υπονόμων και φρεατίων, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση
επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),
· η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι
δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ ξηράς άμμου και η
τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m³ ξηράς άμμου
· η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το
σύνολο των εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό
μέτρο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΛΕΠΤΑ
10,20

A.T.:

432

ΑΤΗΕ
Ν8031.119.1

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια αγωγών (προμήθεια και τοποθέτηση)
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6623

100,00%

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου προσέγγιση καταβιβασμός,
τοποθέτηση και σύνδεση ενός χιλιόγραμμου χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, νέων ή
υπαρχόντων αγωγών από PVC ή A/Ζ ποιότητας τουλάχιστον GG20 κατά DΙΝ 6620 (ταυ,
σταυροί, καμπύλες, συστολές σε μια ή περισσότερες ωτίτιδες ή και χωρίς ωτίτιδες με μούφα).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κοπή και το τορνίρισμα των αγωγών (υπαρχόντων και νέων) στις
θέσεις των συνδέσεων καθώς και αποσύνδεσης και ταπώματος των παλαιών αγωγών και
όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες (βίδες, ελαστικές φλάντζες ενισχυμένες κλπ). Δεν
συμπεριλαμβάνονται οι δικλείδες, τα χυτοσιδηρά φρεάτια, τα χυτοσιδηρά καλύμματα
φρεατίων και τα ζιμπώ, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα πρέπει να είναι ονομαστικής πίεσης 10 ατμ. και ποιότητας
GG20 και άνω.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εγκατεστημένων χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
2,90

A.T.:

433

ΑΤΗΕ
Ν8042.119.1

Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ ή σύνδεση νέου
αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ σε λειτουργία με
τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 63 - Φ90
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

100,00%

Για μια πλήρη και μεμονωμένη κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από PE με τοποθέτηση
ταυ (κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού) ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο
PE σε λειτουργία, οποιασδήποτε διαμέτρου με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α) Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) καθώς και των απαιτούμενων
συνδέσμων οι οποίοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β) Οι εργασίες για την προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου
εις το δίκτυο νερού δια υδραντλίας 3'', η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και η σύνδεση
τους με το νέο αγωγό με τα κατάλληλα ειδικά τεμάχια για σωλήνες πολυαιθυλενίου.
γ) Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα

χρησιμοποιηθούν για τη συγκόλληση του ειδικού τεμαχίου από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές
πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου.
Τιμή για μια πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) αγωγού PE με τοποθέτηση ειδικών
τεμαχίων και συνδέσμων και σύνδεση τους με άλλο αγωγό PE οποιασδήποτε διαμέτρου. Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 - Φ90.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ
75,00

A.T.:

434

ΑΤΗΕ
Ν9164.16.50

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας
ονομαστικής διαμέτρου DN50mm και ονομαστικής πίεσης PN 16
at.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΗΛΜ 84

100,00%

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου
δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ
ΛΕΠΤΑ
246,71

A.T.:

435

ΑΤΗΕ
Ν9999.119.5

Προσωρινή σύνδεση παροχής με πλαστικό σωλήνα ΡΕ, Φ25
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6630

100,00%

Για μία προσωρινή σύνδεση ιδιωτικής παροχής με πλαστικό σωλήνα PE (δικτυωμένου
πολυαιθυλενίου) διαμέτρου 25 mm. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο (από οποιαδήποτε απόσταση) του σωλήνα,
καθώς και όλων των υλικών που απαιτούνται για την σύνδεση (BV, ρακόρ, μαστοί κλπ), όλες
οι εργασίες σύνδεσης για την προσωρινή υδροδότηση (κοπή, σύνδεση υλικών κλπ) καθώς
και η αποσύνδεση όταν κατασκευαστεί η οριστική παροχή.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ
20,00

A.T.:

436

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.44

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
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

100,00%

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
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.
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 εγκατεστημένου, ανά
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
ΛΕΠΤΑ
6,10

A.T.:

437

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.46

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 90 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

100,00%

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
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.
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 εγκατεστημένου, ανά
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση
( 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
9,60

A.T.:

438

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.17.1

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές,
πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών
(οποιοσδήποτε ονομαστικής διαμέτρου
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6623

100,00%

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).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
2,60

A.T.:

439

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.18.2

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με
χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική
μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο
πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης
στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του
ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και
το πάχος ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς
συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.
-----------------------------------------------------------------------------------------I Dονομ (mm) I Dεξωτ (mm) I πάχος (mm) I kg/m I
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ300
Ι
323.8
Ι
4.0
Ι 31.57 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ300
Ι
323.8
Ι
5.0
Ι 39.34 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ400
Ι
406.4
Ι
4.5
Ι 44.64 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ400
Ι
406.4
Ι
5.2
Ι 51.49 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ500
Ι
508
Ι
6.4
Ι 62.07 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ500
Ι
508
Ι
5.6
Ι 78.62 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ600
Ι
609.6
Ι
7.1
Ι 83.48 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ600
Ι
609.6
Ι
6.4
Ι 105.72 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ700
Ι
711.2
Ι
8.0
Ι 110.46 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ700
Ι
711.2
Ι
8.0
Ι 138.84 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ800
Ι
812.8
Ι
8.0
Ι 158.90 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ800
Ι
812.8
Ι
9.5
Ι 188.74 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ900
Ι
914.4
Ι
8.0
Ι 178.96 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ900
Ι
914.4
Ι
10.0
Ι 223.21 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1000 Ι
1016
Ι
9.0
Ι 223.68 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1000 Ι
1016
Ι
11.0
Ι 272.84 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1200 Ι
1219.2
Ι
10.0
Ι 298.44 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1200 Ι
1219.2
Ι
12.7
Ι 378.17 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1500 Ι
1524
Ι
10.0
Ι 373.66 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1500 Ι
1524
Ι
12.0
Ι 447.80 Ι

-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1800 Ι
1828.8
Ι
10.0
Ι 448.89 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1800 Ι
1828.8
Ι
14.3
Ι 640.39 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ2000 Ι
2032
Ι
11.0
Ι 548.67 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ2000 Ι 2032
Ι
14.3
Ι 712.11 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΑ
ΛΕΠΤΑ
2,01

A.T.:

440

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.20

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1,
από υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου
του έργου, αναλώσιμα και εργασία).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ
4,80

A.T.:

441

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 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.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ
165,00

A.T.:

442

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.2

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 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.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΞΙ
196,00

A.T.:
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
16.18.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου
από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6611.1
ΥΔΡ 6622.1

30,00%
70,00%

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
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΑ
124,00

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α.Τ. :501
Άρθρο : ΠΡΣ Δ1.6

Δένδρα, κατηγορίας Δ6
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ
Α.Τ. :502
Άρθρο : ΠΡΣ Δ8

Προμήθεια φυτικής γης
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική
γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά
το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως): ΕΞΙ
Α.Τ. :503
Άρθρο : ΠΡΣ Ε4.3

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος,
διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας.
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ
Α.Τ. :504
Άρθρο : ΠΡΣ Ε9.7

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40 lt
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση
του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του

εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης
άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ
Α.Τ. :505
Άρθρο : ΠΡΣ Ε11.1.2

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος
πασσάλου πάνω από 2,50 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 100%

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-05-09-00.
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ
Α.Τ. :506
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής
διαμέτρου D1000 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.75 100%
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές,
ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής
κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα
του Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα:

