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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το
είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.
1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 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.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων
µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
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εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την
οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 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 κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
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.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η,
∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) 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
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) 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.
Επίσης 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]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 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.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται
στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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 όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 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.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 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 κλπ) που οφείλονται σε µη
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και
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τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.4 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 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός 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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΕΙ∆Η 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
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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 ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή
µικροκυµάτων
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων 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 πρόκειται 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.

Είδος
Συντελεστής
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)

2,30
2,70
3,00

1,90

Τιµολόγιο Μελέτης

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
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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 επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, 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

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
1,00
1,50

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1.
Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:
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 συννεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν -µελανό
Τεφρόχρουν - µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
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9
10
11
12
13
14

Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

2.
3.

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

2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

6

Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
Kαφέ

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
αλουµινίου, 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.
Α.Τ.

:1

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 1123.Α 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

Τιµολόγιο Μελέτης
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- 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.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:2

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων
µρ τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 1123.Α 100%

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση
ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών,
φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την
κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η
ανακύκλωσή τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,60
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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:3

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α12

Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227 100%

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων
από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η συγκέντρωση,
αποκοµιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές
θέσεις και µετά σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από
την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούµενου τµήµατος της κατασκευής
στην προγραµµατιζόµενη νέα.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
- η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού
- ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι
εργασίες σε σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία
µέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,50
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:4

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.1

Προµήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 1510 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων
χωµάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώµατος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντος επιχώµατος είτε για την επανεπίχωση θεµελίων, τάφρων, C&C κλπ.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- οι απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατοµείου ή
δανειοθαλάµου,
- η εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η αφαίρεση των
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή µη στρωµάτων και η
αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,
- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η µεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
- οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00
"Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων".
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετράται σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,05
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:5

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α19

Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3121Β 100%

Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά
προϊόντα λατοµείου ή ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και
µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού,
- η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων
Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του
τιµολογίου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο
κατασκευασµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,20
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:6

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Α20

Κατασκευή επιχωµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 1530 100%

Κατασκευή επιχώµατος οδού ή συµπλήρωση υπάρχοντος, µετά από προηγούµενο καθαρισµό
του εδάφους έδρασης, µε χρήση υλικών που θα προσκοµισθούν επί τόπου, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων"
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τµηµάτων του επιχώµατος, συνήθους ή αυξηµένου βαθµού
συµπύκνωσης, όπως θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα βραχώδους επιχώµατος, τα
οποία θα συµπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόµενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώµατα, ή στον βαθµό που
προδιαγράφεται στην µελέτη για τα βραχώδη επιχώµατα.
- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, σε βαθµό
συµπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος", συµπυκνωµένης σε ποσοστό 95%
της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος" (όπου υπάρχει), η
οποία τιµολογείται µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
- Η συµπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους µέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώµατος.
- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώµατος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η µελέτη.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωµάτων,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθµικές
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αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώµατος, η εκτέλεση τοπογραφικών
µετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση
τριών µετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου:
- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόµια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
- Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης και δηµιουργίας αναβαθµών
- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώµατα
Επιµέτρηση

µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,05
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:7

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β02

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα
Ο.Κ.Ω.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6087 100%

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους,
αντιστηρι-ζόµενους ή µή, µέσα στο όρυγµα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά
τις εκσκαφές".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη των µικροϋλικών,
- η φθορά της ξυλείας,
- οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,
- η µειωµένη απόδοση του µηχανικού εξοπλοσµού και η ανάγκη χειρωνακτικής
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.
Η πρόσθετη αυτή τιµή εφαρµόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τοµών για τον
εντοπισµό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την
οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).
Η πρόσθετη αυτή τιµή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ.
καλώδια ∆ΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να ανακύψουν
εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών.
Επιµέτρηση σε πραγµατικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών.
Πρόσθετη τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,70
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

:8

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆01

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α 100%

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
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Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες".
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,00
(Ολογράφως) : ΕΝΑ

Α.Τ.

:9

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β04.1

Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµια
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3121Β 100%

Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις
διαµόρφωσης πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος"
και της στάθµης έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων,
µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων".
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η
µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία των µεταφορικών µέσων,
- η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό
εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω
βαθµό συµπύκνωσης
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών
και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,70
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2531 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
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- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:
επιχρισµάτων

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώµατα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών
βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 86,50
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεµα C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2531 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
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τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:
επιχρισµάτων

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώµατα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων,
περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιµεντοσωλήνων
αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς
στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 89,80
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
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- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:
επιχρισµάτων

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώµατα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων,
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20
άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 94,20
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π.
από σκυρόδεµα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
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τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:
επιχρισµάτων

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώµατα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

Κατασκευή οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή), πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 104,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών
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- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.)
µέχρι τη σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:
επιχρισµάτων

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
Συντήρηση σκυροδέµατος
Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώµατα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και
ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση
της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε
προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα.
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα
γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m.
Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης,
έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
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µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 126,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ

Α.Τ.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.2

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2612 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,
διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία
οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρµογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονοµ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.
|
Ονοµ.
|
|διάµετρος| Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |
πλέγµατα και
|διατοµή | µάζα/µέτρο|
| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώµατα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
| 20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
|
| 22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
|
| 25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
|
| 28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
|
| 32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
|
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|

40,0

|

ν

|

|

|

|

|

1257

|

9,86

Στος επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού
ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- 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.
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,15
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.3

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 7018 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,
διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία
οπλισµού (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρµογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονοµ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.
|
Ονοµ.
|
|διάµετρος| Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |
πλέγµατα και
|διατοµή | µάζα/µέτρο|
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| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώµατα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
| 20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
|
| 22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
|
| 25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
|
| 28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
|
| 32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
|
| 40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στος επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού
ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- 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.
Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,15
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β51

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην
του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
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- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου
των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,60
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β52

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π.
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2922 100%

Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από
λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών
στερέωσης και αρµολόγησης,
- η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως
ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος
ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,
- η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg
τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,80
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ01.2

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3111Β 100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 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, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,60
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 3211Β 100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 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, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,70
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4110 100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,20
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆07

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4421Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου,
τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και
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την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
- η σταλία των µεταφορικών µέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης,
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,00
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\∆08.Α

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4521Β 100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού
τάπητα ή µετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσµατος), µε ασφαλτοσκυρόδεµα
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος",
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm, αστικών οδών, µε χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να
µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς µε ευδιάκριτα έντυπα
µηνύµατα, καθώς και η τυχόν απαιτούµενη µετακίνηση των οχηµάτων µη συµµορφωθέντων
οδηγών.
- Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισµα) µε κατάλληλο µηχάνηµα (τύπου Arrow) οδών
που δεν έχουν υποστεί φρεζάρισµα.
- Η εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ψυχρού
τύπου σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2.
- Η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση µε finisher και
συµπύκνωση του ασφαλτοσκυροδέµατος.
- Η εργοταξιακή σήµανση σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης ασφαλτόστρωσης.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ
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Α.Τ.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε08.3

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό
υπόβαθρο από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2
ελάχιστου πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και
σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου
χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι)
και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του κατασκευαστού και την
ηµεροµηνία κατασκευής της
- η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
- τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461.
- η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση
αυτού (όταν απαιτείται)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 92,00
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ

Α.Τ.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε09.1

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού
περιεχοµένου (ΠΣΠ)"
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 53,70
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε09.4

Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6541 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού
περιεχοµένου (ΠΣΠ)"
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης
- και η στερέωσή της επί του ιστού.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:
Ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές
(Ρ-1)
πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές (Ρ-2)
εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)
πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές
διαµέτρου 0,65 m
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 53,70
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε10.1

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2653 100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm
(σπειρώµατος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm),
µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης
για την στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος "Π" (ανάλογα µε τον τύπο
της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης
ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής
(περιλαµβάνεται)
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και
διαµέτρου 30 cm
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά).
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,10
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε10.2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2653 100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm
(σπειρώµατος: thread size R = 3", dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm),
µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "∆ιατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
"η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε
ηλεκτροσυγκολ-ληµένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε
προδιατρηµένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι
συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα)
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και
διαµέτρου 50 cm
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά)
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 49,30
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ε17.1

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7788 100%

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος,
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα
µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση
οδών".
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)
- η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιµοποιουµένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή.
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,80
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.5

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατοµής 4
Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 5
Τετραπολικό
0
8773. 5. 5 ∆ιατοµής 4 Χ 10
mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,48
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό διατοµής 3 Χ
1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 3
Τριπολικό
0
8773. 3. 1 ∆ιατοµής 3 Χ 1,5
mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,51
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.4

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 35mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45 100%

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.
(1 m)
9340. 4
∆ιατοµής 35mm2
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,57
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Β58.4

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ. Φ110

Σχετικό : Ο∆ΟΝ 6620.1
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 6620.1 100%

Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN
8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων
για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας
κλπ.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου
των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την
ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής
του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος
καλωδίων, η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης
σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα,
η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από
τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ., Φ110
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου εύκαµπτου
πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,51
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β\Β59

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων DN100
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5 100%

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις τεχνικών
µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN100 mm
(σπείρωµα, thread size = 4", dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,6 mm).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος έλξης
καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,
- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,
- η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς
- η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9307.2

Φρεάτιο επισκέψεως καλωδίων από σκυρόδεµα µε διπλό χυτοσιδηρούν
κάλυµµα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10 100%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα
από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για
τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα
ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα µε
ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των
σωληνώσεων. Επιπρόσθετα η επικάλυψη του χυτοσιδηρού καλύµατος θα είναι από την
αντίστοιχη πλάκα πεζοδροµίου, αφού δηµιουργηθούν οι κατάληλες εγκοπές επί του
καλύµατος, έτσι ώστε να έχουµε πλήρη εφαρµογή των ανωτέρω υλικών επικάλυψης, τα
οποία θα εφαρµόζονται κατά περίπτωση σε κάθε φρεάτιο σύµφωνα µε τις εντολές της
επίβλεψης.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε
εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής, έλξης καλωδίων 40x40
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων.
(1 τεµ)
Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 40x40cm βάθους 70cm
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 111,23
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β70.1

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής, έλξης καλωδίων 60x40

Σχετικό : Ο∆ΟΝ 2548
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2548 70%

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών
διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ
Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα
από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για
τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα
ST-IV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα µε
ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των
σωληνώσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και
µικροϋλικών, η δαπάνη κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε
εργασίας για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής, έλξης καλωδίων 60x40
Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 152,55
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.9342Α

Ατοµική γειώση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45 100%

Κατασκευή και εγκατάσταση µιας ατοµικής γειώσεως. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την εµπηξη εντός του εδάφους µιας χάλκινης
ράβδου γειώσεως µήκους 1,5 µ και την σύνδεση αυτής µε τον χάλκινο αγωγό γείωσης
του δικτύου ( Με κατάλληλο κολάρο ) µαζί µε το κόστος των απαραίτητων
µικρουλικών.
Ο Ραβδοειδής γειωτής θα είναι κυκλικής διατοµής από χάλυβα ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωµένο µήκους 1,5 µ. µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 200 µm έτσι ώστε να
εµπίγνυται και στα πιό σκληρά εδάφη χωρίς να απογυµνώνεται η χαλύβδινη ψυχή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς απο οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαραίτητων υλικών και µικρουλικών (Κολάρα
κ.λ.π.), και η δαπάνη κάθε εργασίας για την συναρµολόγηση, τοποθέτηση και
παράδοση σε πληρη λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 34,01
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
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Α.Τ.

: 38

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.10.5Λ

Φωτιστικό σώµα αλουµινίου µε Φωτιστικό LED τοποθετηµένο σε ιστό ύψους
3,00 µ-3,50µ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101 100%

Φωτιστικό Σώµα Αλουµινίου µε Φωτιστικό LED τοποθετηµένο σε ιστό Αλουµινίου ύψους
3,00µ-3,50µ
Ισοδύναµου τύπου µε Philips CitySpiriT LED 50w & iCuzzini GROW LED 50w &
ITALO 2 URBAN TP(ΑΕΦC)
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σύνδεση & δοκιµή ενός φωτιστικού σώµατος
ύψους 3,00 m-3,50m
Ο Ιστός :
Θα είναι κατασκευασµένος από Αλουµίνιο Κυκλικής ∆ιατοµής µε λεία επιφάνεια
ύψους 3,00µ-3,50µ και πάχους 5,00 mm και διαµέτρου Φ95-Φ105. Στο κάτω µέρους θα
φέρει κατάλληλη βάση εδράσεως διαστάσεων Φ300-Φ350 x 10mm η οποία θα φέρει
κεντρική οπή για την διέλευση των καλωδίων ηλεκτροδότησης καθώς και 4 οπές
κατάλληλες για τοποθέτηση σε βάση αγγύρωσης 205χ205.
Ο ιστός θα συνοδεύεται από µιά βάση αγκυρώσεως αποτελούµενη από 4 γαλβανισµένα
µπουλόνια Μ16 µήκους τουλάχιστον 50 εκ, µε σπείρωµα στην µιά άκρη σε µήκος 15 εκ
καλώς επεξεργασµένο και συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες επ'
αυτών γωνίες 20χ20 mm σε δύο σηµεία (πάνω και κάτω). Η Βάση θα συνοδευεται από 8
παξιµάδια και 8 ροδέλες και 4 προστατευτικά σπειρώµατος για την προστασία των
παξιµαδιών και του σπειρώµατος από την οξείδωση.
Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,30m-0,80 από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση
του ακροκιβωτίου, που θα κλείνει µε κατάλληλο θυρίδα.
Ο ιστός στην κορυφή του θα έχει προσαρµοσµένη κορυφή Φ60 κατάλληλη για την
τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος.
Ο Ιστός θα έχει Πιστοποίηση CE
To ακροκιβώτιο θα είναι από κατάλληλο Υλικό και θα φέρει στο κάτω µέρος ειδική
υποδοχή για το υπόγειο καλώδιο διατοµής 10mm στο πάνω µέρος στυπιοθλίπτες για το
τροφοδοτικό καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm του Φωτιστικού.
Εντός του ακροκιβωτίου θα υπάρχουν υποδοχές για ασφάλειες 220-240V, 10-16 που
θα προστατεύονται κατάλληλα. Το Ακροκιβώτιο θα έχει πιστοποιηση ΙΚ08, IP 43 &
σήµανση CE
Το Φωτιστικό Σώµα :
Το φωτιστικό Σώµα θα είναι κατασκευασµένο από α) το χυτό ή χυτοπρεσσαριστό
κράµµα αλουµινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουµινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. β)
Το διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασµένος από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή
πυρίµαχο ύαλο, ανθεκτική σε µηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο κέλυφος
γίνεται µέσω κατάλληλου παρεµβύσµατος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές µεταβολές
(ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα).
Το φωτιστικό σώµα LED θα πληρή τις παρακάτω ελάχιστες προυποθέσεις:
* Ισχύς : 50 W (Ελάχιστη)
* Απόδοση :
5200 lm (Ελάχιστη)
* Ελάχιστη απόδοση : 98 lm/Watt
* ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ : A++
* ENEC (ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ)
* IP 66
* ΙΚ 09
* Εγγυηση Ωρες λειτουργίας : 70.000 h
* θερµοκρασία/ Χρωµατισµός φωτισµού Neutral~3000-4000Κ
* CE
* Τάση Λειτουργίας : 220-240V 50/60 Hz
* ∆υνατότητα dimmable
* Πιστοποιητικά : EN60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN61547,
EN 6100-3-2, EN6100-3-3
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών (φωτιστικό, Ιστός, Βάση αγγυρώσεως κ.λ.π.), καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάστασης(ακροκυβώτιο,καλώδια, ασφάλειες, µπουλώνια κ.λ.π) και
σύνδεσης, η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των
και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου,
των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της
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σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα
εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού ,ύψους 3,0-3,5 µετρα
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.100,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ

Α.Τ.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Ζ04.1

Πίλαρ Ηλεκτροδότησης, µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων

Σχετικό : ΗΛΜ 52
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52 100%

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα
σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α.το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ)
β.τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ.τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου
απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε φωτοκύτταρο
ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα
υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου
δ.το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε.το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το
πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και
µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών,
καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και
επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής
και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της
γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Πίλαρ Ηλεκτροδότησης µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.016,30
(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 40

Άρθρο : Υ∆Ρ Τ\6752.1

Κρουνός Πυρόσβεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6752 100%

Προµήθεια κρουνού µε δύο στόµια Φ110, βάνας Φ110 και σωλήνα σύνδεσης καθώς και
άλλων µικρουλικών που απαιτούνται για την σύνδεση.Στην τιµή περιλαµβάνεται η
εκσκαφή , η σύνδεση στον αγωγό, η τοποθέτηση βάνας, η κατασκευή κατάλληλου
φρεατίου µε κάλυµµα χυτοσιδηρούν και επανεπίχωση του σκάµατος µε αµµοχάλικο
κοσκινιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, όλων των
συνοδευόµενων υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης προς το δίκτυο (Εκτός της
σύνδεσης µε το ∆ηµοτικό δίκτυο), των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις
Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
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Τιµή ανά τεµάχιο.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 441,61
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 41

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές
υπερβαίνει τα
αντιστηρίξεις
σύµφωνα µε τα

θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου
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.
Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,30
(Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 42

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\3.12

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

Υ∆Ρ 6087 100%

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,
υποστηριζόµενα / αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού
κατά µήκος του σκάµµατος.
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ αυτό κατά το
µεγαλύτερο µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού
και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των
αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 43

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.04

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6807 100%

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών,
µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της
πλακόστρωσης.
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3
προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
= 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 44

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.10

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις
ορυγµάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς
φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής,
χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

Σελίδα 35
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α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα
οπλισµού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις
(εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της
ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδροµίου
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,80
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 45

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.11

Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων
υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6804 100%

Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η
διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση.
γ. Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος
από χαλαρά υλικά
δ. Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος αποκατάστασης του πεζοδροµίου,
πάχους ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε
να εναρµονίζεται πλήρως µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών,
αρµών κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,30
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 46

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\4.09

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων
δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου
πάχους 0,10 m
3. Ασφαλτική προεπάλειψη
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ
σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων
υλικών, η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός
του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 47

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.01

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16,20
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 48

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.02

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
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Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,10
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 49

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,10
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 50

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\6.01.02.04

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6109 100%

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων".
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και
των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων
β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη
ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα
εκτέλεσης των εργασιών
στ.Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:
Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα.
Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,30
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 51

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\7.01

Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6301 100%

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.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 52

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6301 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις,
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
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- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,20
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 53

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.04

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

Υ∆Ρ 6327 100%

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην
θέση διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που
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καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 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:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 82,00
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ

Α.Τ.

: 54

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.05

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6329 100%

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην
θέση διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα
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καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 88,00
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 55

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\9.26

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών
έργων
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6311 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα
µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
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ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
Πεδίο εφαρµογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονοµ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.
|
Ονοµ.
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |
πλέγµατα και
|διατοµή | µάζα/µέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώµατα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
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Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου
προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,98
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 56

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.01.02

Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6752 100%

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης
µε σκυρόδεµα.
Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,90
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 57

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.02.04

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη,
ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό
χυτοσίδηρο".
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,90
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 58

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.1

Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων (ΠΚΕ),
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)
Κωδικός αναθεώρησης:

Ο∆ΟΝ 2548 100%

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
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 438,00
(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 59

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.03

Βαθµίδες από χυτοσίδηρο
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6753 100%

Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθµίδες φρεατίων".
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του
φρεατίου, µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 60

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.05.01

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική
επεξεργασία
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6751 100%

Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν
µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και
µεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η
οποία τιµολογείται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή:
(α) στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και
λοιπών έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών
παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων.
Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώµατα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται
στις τιµές µονάδας του παρόντος άρθρου.
Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της
προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα
επιµέρους άρθρα.
Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία.
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και
συγκόλληση των µορφοχαλύβων.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιµή προσαυξάνεται κατά
0,20 E/kg
.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισµών του βάρους.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,65
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 61

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.07.01

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή διπλής
αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6751 100%

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή
τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε υλικό
εποξειδικής βάσεως.
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υµένα (SFΤ) 25 5 µm εκάστη, θα είναι
διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν. Η
προστατευτική επάλειψη εφαρµόζεται µετά την αµµοβολή/µεταλλοβολή και πριν από
την έναρξη της µηχανουργικής επεξεργασίας.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,12
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 62

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\11.08.01

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών,
χωρίς κίνδυνο διαβροχής.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6751 100%

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις,
µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα χρώµατος (SFT) τουλάχιστον 125 µm, σε
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στην βαφή σωληνώσεων.
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε µη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την
στάθµη επεξεργαζοµένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.
Εφαρµογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς µε χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού
µαρµαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώµατος
αλκυδικής σιλικόνης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,18
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 63

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.03

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.1 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 64

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.04

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

Υ∆Ρ 6711.2 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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:
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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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,30
(Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 65

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.05

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.3 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,

DN 250 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,70
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 66

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.06

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.4 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,80
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 67

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.08

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.6 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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
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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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 34,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

: 68

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.09

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.7 100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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.
∆εν 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
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm.
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,30
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 69

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.12.01.01

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε
αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 200/125 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6712.1 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
µε µηχανική σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου.
Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης.
Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της
σειράς 41.
Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων µε το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωµα του αγωγού µε χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου
160 mm, για την περίπτωση αναµονών συνδέσεων
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 200/125 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,30
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 70

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.12.01.02

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε
αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6712.2 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
µε µηχανική σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου.
Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης.
Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της
σειράς 41.
Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων µε το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωµα του αγωγού µε χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου
160 mm, για την περίπτωση αναµονών συνδέσεων
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,40
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 71

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.12.01.03

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε
αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 315/160 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6712.3 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
µε µηχανική σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου.
Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης.
Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της
σειράς 41.
Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων µε το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωµα του αγωγού µε χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου
160 mm, για την περίπτωση αναµονών συνδέσεων
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 315/160 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 38,90
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 72

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.12.01.05

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε
αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 400/160 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6712.5 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
µε µηχανική σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου.
Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης.
Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της
σειράς 41.
Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων µε το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωµα του αγωγού µε χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου
160 mm, για την περίπτωση αναµονών συνδέσεων
Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 400/160 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,70
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 73

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.44

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6622.1 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη
τιµή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών
τεµαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη

Σελίδα 54

Τιµολόγιο Μελέτης

αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6,10
(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 74

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.47

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 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6622.1 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη
τιµή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών
τεµαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
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πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,10
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 75

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.50

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 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6622.3 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη
τιµή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών
τεµαχίων από ΡΕ.
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β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης
δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου,
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(µε ελάχιστη απαιτούµενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 27,10
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 76

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.17.01

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 (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας,
µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται
στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6623 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων,
συνδέσµων και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ
φορέα πιστοποίησης.
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε
ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 77

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\13.03.03.03

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6651.1 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής
δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 258,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 78

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\13.03.03.05

∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6651.1 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής
δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 380,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ

Α.Τ.

: 79

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.01

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6744 100%

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).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 103,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ
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Α.Τ.

: 80

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.04

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων µε σωλήνες PVC/41 ονοµ.
διαµέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6711.1 100%

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας µε
σωλήνες PVC/41 ονοµ. διαµέτρου D160 mm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η εκσκαφή του απαιτουµένου ορύγµατος µε οποιοδήποτε µέσον, µέχρι την στάθµη του
υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθµη του προβλεποµένου νέου.
- Η προµήθεια και προσκόµιση των απαιτουµένων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες
PVC/41, ειδικά τεµάχια, άµµος εγκιβωτισµού κλπ)
- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην
υπάρχουσα αναµονή του δικτύου (τύπου σαµαριού-µούφας)
- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισµός του µε άµµο και η
επανεπίχωση του ορύγµατος
- Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους
προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η κατασκευή αναµονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του
οδοστρώµατος και του πεζοδροµίου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία
άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,50
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 81

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.11

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαµένου φρεατίου παροχής
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (µερίπτωση αντικατάστασης) και η
διάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του
φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του
ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης
ή επίστρωσης του πεζοδροµίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων
δικτύων"
ε. Η φόρτωση και µεταφορά των των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισµός του χώρου της επέµβασης..
Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεµ).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 51,50
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 82

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.13

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4 100%

Επέµβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον
αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανοµέα, µέχρι τον µετρητή
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτουµένου µήκους χαλκοσωλήνα ή
σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατοµής µε την επάρχουσα σωλήνωση
καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη
ορύγµατος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα µε την αιτία της διαρροής που
θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και µεταφορά των των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισµός του χώρου της επέµβασης.
Τιµή για κάθε µία διαρροή σε µία από τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,90
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 83

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.14.01

Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από
σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικηµένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαµέτρου 1,20 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6327 100%

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα
της οδού ή την στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους
δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε
σήµανση CE, πλήρως εγκατεστηµένα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες
αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10
- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,
πλάκα στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό
υλικό λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)
Φρεάτιο εσωτ. διαµέτρου 1,20 m.
Τιµή ανά προκατασκευασµένο φρεάτιο από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.290,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
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Α.Τ.

: 84

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.21.01

Τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την
εγκατάσταση παροχών ύδρευσης Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής
από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδροµετρητών <=
4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6630.1 100%

Τοποθέτηση στο πεζοδρόµιο οδού πολλαπλού διανοµέα επί υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης
εν λειτουργία , διερχόµενου υπό το πεζοδρόµιο ή υπό το κατάστρωµα της οδού, για
την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Χάραξη του οδοστρώµατος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεµα) στην θέση επέµβασης µε
ασφαλτοκόφτη και εσκαφή µέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, µε µηχανικά
µέσα ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωµα της οδού)
β. ∆ιάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση του
προβλεπόµενου πολλαπλού διανοµέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης (εάν
διέρχεται υπό το πεζοδρόµιο), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε
µηχανικά µέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαµβάνεται η αποσύνθεση της πλακόστρωσης
και των επιστρώσεων από σκυρόδεµα επί του πεζοδροµίου στην επιφάνεια επέµβασης).
γ. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων
αποξηλώσεων και εκσκαφών.
δ. Η µεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης, των
απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα).
ζ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου υδροληψίας επί του αγωγού(σέλλα), του
κρουνού συνένωσης, σωλήνα σύνδεσης Φ32 mm από ΡΕ ή χαλκοσωλήνα του απαιτουµένου
µήκους µέχρι τον κρουνό διακοπής του πολλαπλού διανοµέα, του στοιχείου του
πολλαπλού διανοµέα Φ63 από ΡΕ και των σωλήνων σύνδεσης του πολλαπλού διανοµέα
µε τα φρεάτια µετρητών (εύκαµπτοι σωλήνες flexible, ή σωλήνες ΡΕ Φ 25 mm µε τα
αντίστοιχα ρακόρ στα άκρα τους).
η. Η σύνδεση του αγωγού διανοµής µε τον αγωγό παροχής µε την µέθοδο της
διάτρησης υπό πίεση µε χρήση κατάλληλης προς τούτο συσκευής.
θ. Η τοποθέτηση επί µεταλλικού πλαισίου που χορηγει ο Φορέας Υδρευσης και η
προσαρµογή µε την στάθµη του πεζοδροµίου όλων των φρεατίων που θα απαιτηθούν,
για την σύνδεση νέων παροχών και την µεταφορά των υφισταµένων στον πολλαπλό
διανοµέα, αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου.
Αν χρησιµοποιηθούν φρεάτια παλαιού τύπου περιλαµβάνεται και η σύνδεση του
αγωγού της παροχής µε τα ειδικά χαλύβδινα τεµάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά
χρειάζονται.
ι. Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε άµµο λατοµείου και η επαναφορά του
οδοστρώµατος και του πεζοδροµίου στην προτέρα τους κατάσταση (οδοστρωσία,
ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέµατος κλπ),
σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις
διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 "Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".
Επισηµαίνονται οι εκόλουθες περιπτώσεις ειδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου:
α. Οταν στο ακίνητο δεν προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 παροχές συνολικά,
εκτελούνται όλες οι εργασίες του παρόντος άρθρου, εκτός από την εγκατάσταση του
στοιχείου του πολλαπλού διανοµέα. Στην περίπτωση αυτή η τιµή µονάδας του
παρόντος άρθρου εφαρµόζεται σε ποσοστό 70%.
β. Οταν ο πολλαπλός διαµοµέας τοποθετείται εκ των υστέρων και συνδέεται µε
υφιστάµενο κρουνό διακοπής επί του αγωγού διανοµής, εκτελούνται οι υπόλοιπες
εργασίες του παρόντος άρθρου και τιµολογούνται µε το 30% της συνολικής τιµής.
Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά
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του

φρεατίου των υδροµετρητών <=

4,00 m

Για πολλαπλούς διανοµείς µε αριθµό συνδέσεων Ν µεγαλύτερο από 4 συνδέσεις, η
τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου (Τιµή βάσεως = ΤΒ) προσαρµόζεται σύµφωνα µε
την σχέση σύµφωνα µε την σχέση:
Τιµή Εφαρµογής

= (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 x N)

Τιµή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανοµέα (τεµ) επί αγωγού από οποιοδήποτε
υλικό και οποιασδήποτε διαµέτρου, ανά οµάδα 4 µουφών σύνδεσης, ανάλογα µε την
θέση διέλευσης του αγωγού διανοµής, ως εξής:
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 206,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ

Α.Τ.

: 85

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.21.02

Τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την
εγκατάσταση παροχών ύδρευσης Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής
από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδροµετρητών >
4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6630.1 100%

Τοποθέτηση στο πεζοδρόµιο οδού πολλαπλού διανοµέα επί υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης
εν λειτουργία , διερχόµενου υπό το πεζοδρόµιο ή υπό το κατάστρωµα της οδού, για
την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Χάραξη του οδοστρώµατος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεµα) στην θέση επέµβασης µε
ασφαλτοκόφτη και εσκαφή µέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, µε µηχανικά
µέσα ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωµα της οδού)
β. ∆ιάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση του
προβλεπόµενου πολλαπλού διανοµέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης (εάν
διέρχεται υπό το πεζοδρόµιο), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε
µηχανικά µέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαµβάνεται η αποσύνθεση της πλακόστρωσης
και των επιστρώσεων από σκυρόδεµα επί του πεζοδροµίου στην επιφάνεια επέµβασης).
γ. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων
αποξηλώσεων και εκσκαφών.
δ. Η µεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης, των
απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα).
ζ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου υδροληψίας επί του αγωγού(σέλλα), του
κρουνού συνένωσης, σωλήνα σύνδεσης Φ32 mm από ΡΕ ή χαλκοσωλήνα του απαιτουµένου
µήκους µέχρι τον κρουνό διακοπής του πολλαπλού διανοµέα, του στοιχείου του
πολλαπλού διανοµέα Φ63 από ΡΕ και των σωλήνων σύνδεσης του πολλαπλού διανοµέα
µε τα φρεάτια µετρητών (εύκαµπτοι σωλήνες flexible, ή σωλήνες ΡΕ Φ 25 mm µε τα
αντίστοιχα ρακόρ στα άκρα τους).
η. Η σύνδεση του αγωγού διανοµής µε τον αγωγό παροχής µε την µέθοδο της
διάτρησης υπό πίεση µε χρήση κατάλληλης προς τούτο συσκευής.
θ. Η τοποθέτηση επί µεταλλικού πλαισίου που χορηγει ο Φορέας Υδρευσης και η
προσαρµογή µε την στάθµη του πεζοδροµίου όλων των φρεατίων που θα απαιτηθούν,
για την σύνδεση νέων παροχών και την µεταφορά των υφισταµένων στον πολλαπλό
διανοµέα, αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου.
Αν χρησιµοποιηθούν φρεάτια παλαιού τύπου περιλαµβάνεται και η σύνδεση του
αγωγού της παροχής µε τα ειδικά χαλύβδινα τεµάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά
χρειάζονται.
ι. Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε άµµο λατοµείου και η επαναφορά του
οδοστρώµατος και του πεζοδροµίου στην προτέρα τους κατάσταση (οδοστρωσία,
ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέµατος κλπ),
σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις
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διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 "Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".
Επισηµαίνονται οι εκόλουθες περιπτώσεις ειδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου:
α. Οταν στο ακίνητο δεν προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 παροχές συνολικά,
εκτελούνται όλες οι εργασίες του παρόντος άρθρου, εκτός από την εγκατάσταση του
στοιχείου του πολλαπλού διανοµέα. Στην περίπτωση αυτή η τιµή µονάδας του
παρόντος άρθρου εφαρµόζεται σε ποσοστό 70%.
β. Οταν ο πολλαπλός διαµοµέας τοποθετείται εκ των υστέρων και συνδέεται µε
υφιστάµενο κρουνό διακοπής επί του αγωγού διανοµής, εκτελούνται οι υπόλοιπες
εργασίες του παρόντος άρθρου και τιµολογούνται µε το 30% της συνολικής τιµής.
Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά
του φρεατίου των υδροµετρητών > 4,00 m
Για πολλαπλούς διανοµείς µε αριθµό συνδέσεων Ν µεγαλύτερο από 4 συνδέσεις, η
τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου (Τιµή βάσεως = ΤΒ) προσαρµόζεται σύµφωνα µε
την σχέση σύµφωνα µε την σχέση:
Τιµή Εφαρµογής

= (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 x N)

Τιµή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανοµέα (τεµ) επί αγωγού από οποιοδήποτε
υλικό και οποιασδήποτε διαµέτρου, ανά οµάδα 4 µουφών σύνδεσης, ανάλογα µε την
θέση διέλευσης του αγωγού διανοµής, ως εξής:
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 237,00
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 86

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.18.01

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
Κωδικοί αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6611.1 30%
Υ∆Ρ 6622.1 70%

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταµένου,
χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του
υφισταµένου αγωγού από το δίκτυο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την
συναρµογή του νέου µε τον υφιστάµενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι
κοχλίες κλπ)., ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του υφισταµένου και του νέου
αγωγού..
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφιασταµένου αγωγού ή η πλύση
του (όταν δεν είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία.
γ. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτουµένων κατά περίπτωση ειδικών
τεµαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών
Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού,
ως εξής:
Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 124,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
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Α.Τ.

: 87

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.18.02

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 150 mm
Κωδικοί αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6611.1 30%
Υ∆Ρ 6622.1 70%

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταµένου,
χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του
υφισταµένου αγωγού από το δίκτυο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την
συναρµογή του νέου µε τον υφιστάµενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι
κοχλίες κλπ)., ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του υφισταµένου και του νέου
αγωγού..
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφιασταµένου αγωγού ή η πλύση
του (όταν δεν είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία.
γ. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτουµένων κατά περίπτωση ειδικών
τεµαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών
Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού,
ως εξής:
Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 144,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Α.Τ.

: 88

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\16.35

Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς
βάσεως
Κωδικός αναθεώρησης:

Υ∆Ρ 6373 100%

Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσεως,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η προµήθεια επισκευαστικού κονιάµατος σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν
την σήµανση CE, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του
Αναδόχου, καθώς και του βελτιωτικού πρόσφυσης, εάν συνιστάται από τον
προµηθευτή του προϊόντος
β) Ο επιµελής καθαρισµός και προετοιµασία της επιφανείας των τοιχωµάτων του
φρεατίου και η διεύρυνση ή εκβάθυνση τυχόν ρωγµών και σχισµών που υπάρχουν
γ)Η προετοιµασία του κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και η
επιµεληµένη εφαρµογή του προκειµένου να προκύψουν λείες τελικές επιφάνειες.
δ) Η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(χρήση µέων ατοµικής προστασίας για εργσία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) επισκευαστικού κονιάµατος, µε βάση το απόβαρο που
αναγράφεται στις συσκεασίες του προϊόντος (π.χ 10 σάκκοι των 25 kg).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,40
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ.

: 89

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α\Β34

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

Υ∆Ρ 6403 100%

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.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,20
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 90

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Α

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ160
mm
Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,05
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 91

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Β

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U. Φ200

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ200
mm
Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)

Σελίδα 65
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,11
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 92

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Γ

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U. Φ250

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ250
mm

Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 32,19
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 93

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.∆

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U. Φ315

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ315
mm

Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 67,25
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 94

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Ε

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U. Φ400

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ400
mm

Τιµή για ένα τεµάχιο

Σελίδα 66
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(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 146,30
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 95

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Ζ

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U. Φ500

Ειδικά τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων
σωληνώσεων κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε
µηχανική σύνδεση (σύσφιξη/στεγάνωση). Συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης. Για
1 ταυ ή ηµιταυ ή γωνιά 90ο ή 45ο από πλαστικό PVC-U της σειράς 41 διαµέτρου Φ500
mm
Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 240,49
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 96

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Η

Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ µε χρήση ταυ της αυτής διατοµής ή
συστολικό.

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων και
ηλεκτροεξαρτηµάτων από πολυαιθυλένιο (ταυ, λαιµός ΡΕ µε την µεταλλική φλάντζα το
παρέµβυσµα και τους κοχλίες, ηλεκτροµούφες). Εξαρτήµατα παραγόµενα από HDPE
(πολυαιθυλένιο PE 100) που συµµορφώνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN
12201-3 / ISO 4427 για πόσιµο νερό και παράγονται µε τη µέθοδο έγχυσης (injection
moulding), αποκλειοµένων των εξαρτηµάτων που παράγονται µε άλλες µεθόδους.
Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ160 mm
Τιµή για ένα τεµάχιο
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 146,00
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
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