Έργο :

Προϋπολογισμός :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τιμολόγιο Δημοπράτησης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

655.000,00 € + Φ.Π.Α.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ A: EΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ..
Άρθρο A.T. A-1:
(Υ ΔΡ1.05)

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των
πεζών
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6301)

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόμενων ή
προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των
ορυγμάτων
• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
• η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών.
Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας ενός τετραγωνικού
μέτρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-2:
(ΥΔΡ2.01)

20.60€

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδώνκαι αμμοχαλίκων
με την μεταφοράσε οποιαδήποτεαπόσταση
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6071)

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις
εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό
προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι τριάντα έξι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-3:
(ΥΔΡ2.02)

1.36€

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματοςμε την μεταφοράσε οποιαδήποτεαπόσταση
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6072)

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την σταλία
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις
εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας
κατασκευής (κατά περίπτωση).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι σαράντα ένα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-4:
(ΟΔΟΔ-1)

1.41€

Τομή οδοστρώματοςμε ασφαλτοκόπτη

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 2269(α))
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται
ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-5:
(ΥΔΡ3.10.02.01)

1.00€

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε
κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφοράσε οποιαδήποτεαπόσταση, για βάθοςορύγματοςέως 4,00 m
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6081.1)

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 θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της
διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμολόγιο Μελέτης
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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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): οκτώ ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-6:
(ΥΔΡ3.11.02.01)

8.50€

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη
περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντωνεκσκαφής
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση, για βάθοςορύγματοςέως 4,00 m
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6082.1)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και
των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή
ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0801-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά
με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται
άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), η
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε
είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη
εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της
διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα
στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων
από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
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.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι επτά ευρώκαι τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-7:
(ΥΔΡ3.12)

27.30€

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτωνδυσχερειώναπόδιερχόμενακατά μήκοςδίκτυα ΟΚΩ
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6087)

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά
μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον
άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω
από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-8:
(ΥΔΡ3.16)

15.50€

Διάστρωσηπροιόντωνεκσκαφής

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6070)
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ‘Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων’και
τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με
διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή
του αποθεσιοθαλάμου.
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι ένα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-9:
(ΥΔΡ3.17)

0.21€

Εκσκαφή θεμελίωντεχνικώνέργωνσε έδαφοςγαιώδες - ημιβραχώδες

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6054)
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλισμού
(δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη ηρεμίας τους
είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως),
καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν
συνυπολογίζονται).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία ευρώκαι δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Τιμολόγιο Μελέτης

3.10€
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Άρθρο A.T. A-10:
(ΥΔΡ3.18.01)
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Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών (μόνονμε κρουστικό εξοπλισμό)
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6055)

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού (αεροσφυρών
ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00
‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’.
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών
ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν
συνυπολογίζονται).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώκαι ογδόντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-11:
(ΥΔΡ4.01.01)

26.80€

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστώνκλπ συμβατικών μέσων
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένουαέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6082.1)

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον
τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ‘Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα’, με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση
των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
καθαίρεσης.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα δύο ευρώκαι είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-12:
(ΥΔΡ4.09)

42.20€

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΔΟ 4521Β)

Για τις εργασίες πλήρους
οδοστρώματος, ήτοι:

επαναφοράς

ενός

τετραγωνικού

μέτρου

αποξηλωθέντος

ασφαλτικού

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

Τιμολόγιο Μελέτης
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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
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 ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-13:
(ΥΔΡ5.03)

18.50€

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6066)

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των
προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή
χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα ένα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-14:
(ΥΔΡ5.04)

0.41€

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6067)

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων,
σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί
παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0801-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η
συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε
να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το
95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι πενήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):

Τιμολόγιο Μελέτης

1.55€
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Άρθρο A.T. A-15:
(ΥΔΡ5.05.01)
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Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου, για συνολικόπάχοςεπίχωσηςέως 50 cm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6068)

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

(Ολογράφως): τριάντα οκτώ ευρώκαι σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-16:
(ΥΔΡ5.07)

38.40€

Στρώσειςέδρασηςκαι εγκιβωτισμόςσωλήνωνμε άμμο προελεύσεωςλατομείου

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6069)
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού
έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην
σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τριάντα επτά ευρώκαι τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-17:
(ΥΔΡ5.09.02)

37.30€

Εξυγιαντικές στρώσειςμε αμμοχαλικώδηυλικά, με θραυστόυλικό λατομείου

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6067)
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις,
πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των
αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώκαι τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. A-18:
(ΥΔΡ5.10)

36.30€

Φίλτρα στραγγιστηρίωναπόδιαβαθμισμένααδρανή

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΔΟ 2815)
Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης από κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή
διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών
τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς
γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης,
η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και
συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις
αποστραγγιστικές στρώσεις).
Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος
αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων
θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εννιά ευρώκαι τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

9.30€

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Άρθρο A.T. B-1:
(ΥΔΡ9.01)

Ξυλότυποιή σιδηρότυποιεπιπέδωνεπιφανειών

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6301)
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών
έργων από σκυρόδεμα, 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 εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

Τιμολόγιο Μελέτης
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- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση
του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη
χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες,
καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή
τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα 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 καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών
στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): οκτώ ευρώκαι είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-2:
(ΥΔΡ9.10.01)

8.20€

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίας C8/10
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6323)

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

Τιμολόγιο Μελέτης
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών
από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία
εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών,
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη διαστάσεις.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εξήντα επτά ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-3:
(ΥΔΡ9.10.04)

67.00€

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίας C16/20
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6327)

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

(Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-4:
(ΥΔΡ9.10.05)

82.00€

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευέςαπόσκυρόδεμακατηγορίας C20/25
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6329)

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

(Ολογράφως): ογδόντα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-5:
(ΥΔΡ9.23.02)

88.00€

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα, πρόσμικτα
μείωσηςλόγουνερούπροςτσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6320.2)

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν
αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος
(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή
εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Τιμολόγιο Μελέτης
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών
εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εβδομήντα επτά λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-6:
(ΥΔΡ9.23.04)

0.77€

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα,
στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσηςυδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6320.1)

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν
αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος
(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή
εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών
εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πενήντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-7:
(ΥΔΡ9.26)

0.52€

Προμήθεια και τοποθέτησησιδηρούοπλισμούσκυροδεμάτωνυδραυλικώνέργων

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6311)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών
υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα)
σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Τιμολόγιο Μελέτης
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Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν
οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ενενήντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-8:
(ΟΙΚ38.20.03)

0.98€

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ-3873)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν
οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά
διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008,
ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

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

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι ένα λεπτό
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-9:
(ΥΔΡ11.01.02)

1.01€

Καλύμματα φρεατίωναπόελατό χυτοσίδηρο(ductile iron)

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6752)
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.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση
με ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας
ικανότητας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-10:
(ΥΔΡ11.05.01)

2.90€

Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία απόχαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες,
χωρίςτην αντισκωριακή προστασίακαι την βαφή, επί τόπουτου έργου
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6751)

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 ΥΔΡ 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.

Τιμολόγιο Μελέτης
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(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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών του βάρους.
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 €/kg.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-11:
(ΥΔΡ11.07.02)

1.65€

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, εφαρμογή θερμού
γαλβανίσματοςκατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχοςεπικάλυψης 75 μm (μικρά)
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6751)

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’.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη διαδικασία:
απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα ψευδαργύρου, ψύξη με
νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τριάντα ένα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-12:
(ΥΔΡ11.08.02)

0.31€

Τελική βαφή χαλυβδίνωνκατασκευώνσε επαφήμε επεξεργασμένοή μη πόσιμονερό

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6751)
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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
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 08-0702-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο
συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-0702-01. Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο
συστατικών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι τρία λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-13:
(ΥΔΡ11.09)

0.23€

Συναρμολόγηση - εγκατάστασημεταλλικώνκατασκευών

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6751)
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών κατασκευών που έχουν
προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί.
Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών διατάξεων, τα
απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών
κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή συρρικνούμενο κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή
την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεμα, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην
βαφή των στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου), επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων και συσκευών ελέγχου
ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται με βάση το άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το
βάρος της κατασκευής).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): είκοσι τρία λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-14:
(ΥΔΡ11.12)

0.23€

Περίφραξη με συρματόπλεγμα

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6812)
Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, αποτελούμενης
από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm,
βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο
σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά
αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των πασσάλων
και των λοιπών απαιτουμένων υλικών
• η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης του
εδάφους κατά μήκος της περίφραξης
• η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
• η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα
• η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης
• η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων
• οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-15:
(ΟΙΚ31.02.02)

14.90€

Γαρμπιλοδέματα, των 250 kg τσιμέντουανά m³

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ-3208)
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε
στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του
εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ‘Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση
της άνω στάθμης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-16:
(ΟΙΚ62.01)

78.00€

Υαλοστάσια σιδηράβάρουςέως 10 kg/m²

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 6201)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές διατομές
απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα
συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ‘Σιδηρά κουφώματα’.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): επτά ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-17:
(ΟΙΚ62.21)

7.90€

Θύρες σιδηρέςαπλούσχεδίουαπόευθύγρμαμμεςράβδους

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 6221)
Τιμολόγιο Μελέτης
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε
διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με
κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ‘Σιδηρά
κουφώματα’.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-18:
(ΟΙΚ65.05)

5.00€

Θύρες αλουμινίουχωρίςυαλοστάσιο

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 6502)
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ‘Κουφώματα Αλουμινίου’.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών,
εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm,
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά,
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
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δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο
ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-19:
(ΥΔΡ14.05.03)

175.00€

Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη), για γεωύφασμαμη υφαντό, των 400 gr/m²
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6361)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσματος μή
υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης.
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ένα ευρώκαι ογδόντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-20:
(ΟΙΚ73.36.02)

1.85€

Επιστρώσεις δαπέδωνκαι περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους
τσιμεντοκονίας 2,5 cm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7336)

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος
των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώκαι εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-21:
(ΟΙΚ79.02)

15.70€

Επάλειψη επιφανειώνσκυροδέματοςμε ελαστομερέςασφαλτικό γαλάκτωμα

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και
επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν
σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο
τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

Τιμολόγιο Μελέτης
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(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο ευρώκαι είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-22:
(ΟΙΚ79.08)

2.20€

Στεγανωτικές επιστρώσειςμε τσιμεντοειδή υλικά

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7903)
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και
η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν
σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο
τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-23:
(ΟΙΚ79.11.01)

5.60€

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό
πλεγμακαι με επικάλυψη ορυκτώνψηφίδων
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7912)

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 ‘Στεγανοποίηση
δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες’.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής,
η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης
κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις
ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν
σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο
τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-24:
(ΟΙΚ47.10.04)

14.60€

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 25 cm
απόδομικά στοιχεία 60x25x25 cm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 4713)

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με συμβατή ορυκτή κόλλα,
εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου
μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-25:
(ΟΙΚ71.21)

45.00€

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7121)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ‘Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου’.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Τιμολόγιο Μελέτης
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων
κλπ
γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του
κονιάματος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω
καιρικών συνθηκών).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα τρία ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-26:
(ΟΙΚ73.31.01)

13.50€

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm με χρήση
κονιαμάτων
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7331)

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ‘Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’, οιουδήποτε χρώματος, με
επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου
και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με
πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή
χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εξήντα επτά ευρώκαι είκοσι πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B-27:
(ΟΙΚ77.55)

67.25€

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρώνεπιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεωςνερούη διαλύτου
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7755)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’.
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες,
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): έξι ευρώκαι εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. B28:
(ΟΙΚ77.83)

6.70€

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου
RELIEF
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 7788)

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’.
Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος RΕLIEF
αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση
με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για
την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες,
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.
Τιμολόγιο Μελέτης
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γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εννιά ευρώ
(Αριθμητικώς):

9.00€

ΟΜΑΔΑ Γ:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ
ΚΛΠ).

Άρθρο A.T. Γ-1:
(Συντάσσοντος)

Μανδύαςψύξεωςυποβρυχίουγεωτρήσεως.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6630.01)
Χαλύβδινος μανδύας ψύξεως, υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως διαμέτρου 8’’, για την
υποχρεωτική διέλευση του νερού γύρω από τονηλεκτροκινητήρα. Η διάμετρος του χαλύβδινου μανδύα
ψύξεως θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ταχύτητα του νερού γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα να είναι >0,5
m/sec.
Τιμή ανά τεμάχιο με την τοποθέτσηση του (τεμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Διακόσια Ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-2:
(ΥΔΡ15.03)

200.00€

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου
'πομόνα'.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7103)

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα βαθέων
φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".
Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.
Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-3:
(ΥΔΡ15.04)

Τιμολόγιο Μελέτης

30.90€

Δοκιμαστική αντλησηνερούαπόγεώτρησημε συσκευήεμφυσήσεωςαέρα.
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(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7104)
Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".
Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.
Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-4
(ΥΔΡ15.05)

15.50€

Ανάπτυξη υδρογεωτρησεωςμε συσκευήεκτοξεύσεωςνερού.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7105)
Εργασίες ανάπτυξης υδρογεωτρήσεως, με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εκτοξεύσεως νερού υπό
υψηλή πίεση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-05-00 "Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης"
Τιμή ανά ώρα λειτουργίας της συσκευής (h).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώκαι σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-5:
(ΥΔΡ15.12)

12.40€

Πιεζομετρικόςσωλήνας, Φ 1 1/2’’ υδρογεωτρήσεως.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7113)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ της
σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την διαμόρφωση
πιεζομετρικής στήλης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της μεταλλικής
επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του σωλήνα
στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm).

Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά ευρώκαι εβδομήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-6:
(ΥΔΡ15.14)

7.70€

Χαλικόφιλτρουδρογεωτρήσεως.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7115)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και εξωτερικής
παρειάς περιφραγματικού σωλήνα.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά των
φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.
Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα έξι ευρώκαι σαράντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-7:
(ΥΔΡ15.16.01)

46.40€

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση
λειτουργίας. Αποσυναρμολόγησηκαι φόρτωσηυδρογεωτρυπάνουτωνΦ 1400 mm.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7118.1)

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια εννέα ευρώ.
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-8
(ΥΔΡ15.16.02)

309.00€

Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση
λειτουργίας. Εκφόρτωσηκαι εγκατάστασηυδρογεωτρυπάνουτων Φ 1400 mm.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7118.2)

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα ευρώ.
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-9:
(ΥΔΡ15.18.01)

410.00€

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγησηκαι φόρτωση 'πομόνας' έως
Φ 20''.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7120.1)

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πενήντα ένα ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-10:
(ΥΔΡ15.18.02)

46.40€

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ
20''.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7120.2)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο ευρώ.
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ11:
(ΥΔΡ15.19.01)

82.00€

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού
(AIR LIFT και JET), αποσυναρμολόγησηκαι φόρτωσησυσκευήςεμφυσήσεωςαέρα
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7121.1)

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET),
αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πενήντα ένα ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-12:
(ΥΔΡ15.19.02)

51.50€

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού
(AIR LIFT και JET), εκφόρτωσηκαι εγκατάστασησυσκευήςεμφυσήσεωςαέρα
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7121.2)

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET),
εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-13:
(ΥΔΡ15.21 )

82.00€

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεωςΦ17½' (D450 mm) σε σκληράπετρώματα.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7123)
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε σκληρά πετρώματα με
σκληρότητα άνω των 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση
διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".
Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση των
στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται)
και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εξήντα δύο ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-14:
(ΣΧ- ΥΔΡ15.21)

62.00€

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεωςΦ95/8'' (D250 mm) σε σκληράπετρώματα.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7123)
Τιμολόγιο Μελέτης
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πετρώματα με σκληρότητα άνω των 4 Mohs με υδρογεωτρύπανο τύπου αερόσφυρας που έχει ήδη
εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 ‘’Διάνοιξη
υδρογεωτρήσεων’’.
Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση των
στοιχείων της γεώτρησης (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ), η χρήση μπεντονίτη (εφ` όσον απαιτείται)
και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.

Τιμή εφαρμογής : Τιμή άρθρου 15.21 x (D γεωτρησης / D άρθρου 15.21) = 62.00 € x (250mm) / (450mm) = 34,44 €
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα ευρώκαι σαράντα τέσσερα λπετά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-15:
(ΥΔΡ15.23)

34.44€

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ171/2'' σε Φ22'' (D450 mm σε D 550 mm) σε
σκληράπετρώματα.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7125)

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ8 ½'' σε Φ15 ½'' σε σκληρά πετρώματα, ανεξαρτήτως του βάθους της.
Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τριάντα ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-16:
(ΣΧ1- ΥΔΡ15.23)

30.90€

ΕπαναδιάτρησηυδρογεώτρησηςΦ14" (D360mm) σε σκληράπετρώματα.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7125)
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ωρομίσθια (Γ΄ τρίμηνο 2012)
Α/
Α
1
2
3

Κωδικός

Περιγραφή

Ωρομίσθιο

ΥΔΡ 111
ΥΔΡ 113
ΥΔΡ 114

15,32
19,86
23,15

4

ΥΔΡ 118

Εργάτης ανειδίκευτος
Τεχνίτης
Χειριστής βαρέων
μηχανημάτων
Βοηθός χειριστή
βαρέων
μηχανημάτων

9,69

Υλικά (Γ΄τρίμηνο 2012)
Α/Α
1
2

Κωδικός
ΟΙΚ-021
ΥΔΡ 211

Τιμολόγιο Μελέτης

Περιγραφή
Ύδωρ
Πετρέλαιο ακάθαρτο

Μ.Μ.
m3
λίτρο

Αξία
2,67
1,23
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3
4
5
6
7

ΥΔΡ 214
ΥΔΡ 221
ΥΔΡ 224
ΥΔΡ 242
Τ.Ε.

Ορυκτέλαιο
Τσιμέντο καθαρό
Άσβεστος
Συρματόσχοινα μηχανήματος
Μπετονίτης
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χγρ
χγρ
χγρ
χγρ
tn

4,55
0,10
0,07
4,50
200,00

Μισθώματα μηχανημάτων (Γ΄τρίμηνο 2012)
Α/Α
1

Κωδικός
ΥΔΡ 478

Περιγραφή
Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα
οπής διαμέτρου 146χιλ. σε βάθος 100
μέτρων

Μ.Μ.
Ημερήσιο
Μίσθωμα

Αξία
115,12

Ημερήσιες Δαπάνες Μηχανημάτων
1). ΥΔΡ 577 Γεωτρύπανο περιστροφικό με ικανότητα οπής διαμέτρου 146χιλ. σε βάθος 100 μέτρων
α

Μίσθωμα

β
γ
δ
ε
στ
ζ

Ακάθαρτο πετρέλαιο
Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο
Συρματόσχοινο
Χειριστής βαριού μηχανήματος
Βοηθός χειριστή
Εργάτης ανειδίκευτος

(ΥΔΡ 478)
Ημέρες
(ΥΔΡ 211) Λίτρα
(ΥΔΡ 214) χλγ
(ΥΔΡ 242) χλγ
(ΥΔΡ 114)ώρες
(ΥΔΡ 118)ώρες
(ΥΔΡ 111)ώρες

Προσαύξηση για συντήρηση, ημεραργίες κ.λ.π.

1x 115,12=

115,12

70x 1,23=
4x4,55=
2x4,50=
8x23,15
8x9,69=
8x15,32=
Άθροισμα Α
10%Χ Α =
Η.Δ. =

86,10
18,20
9,00
185,20
77,52
122,56
613,70
61,37
675,07

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β.Τ.1). ΥΔΡ ΟΙΚ-20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων (ανά m3)
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-7123 ΣΧ
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία
υπογείων κλπ χώρων χωρίς ην καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά
4,10 €

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο ΥΔΡ 7123ΣΧ Επαναδιάτρηση υδρογεώτρησης Φ 14’’ σε πετρώματα σκληρά
Επαναδιάτρηση υδρογεώτρησης ενός μέτρου Φ14’’ (σε πετρώματα σκληρά), στις περιπτώσεις που έχουμε
φαινόμενα καταπτώσης των τοιχωμάτων, λόγω της φύσεως των σχηματισμών, με εγκατεστημένο στη θέση
διανοίξεως γεωτρύπανο.
Τιμή ανά μέτρο μήκους κατακόρυφης υδρογεώτρησης με διάμετρο οπής 14’’, που εκτελείται με περιστροφικό
υδρογεωτρύπανο. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για εκσκαφή των δεξαμενών καθίζησης.
Η τιμή εφαρμόζεται για κάθε βάθος γεωτρήσεως ανεξαρτήτως συνολικού βάθους της. Περιλαμβάνεται η
χρήση μπεντονίτη, τσιμέντου και νερού (εφ` όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάτρησης (μμ)
Ανάλυση τιμής
α

Γεωτρύπανο

Τιμολόγιο Μελέτης

(ΥΔΡ 577) Ημέρες

0,05 X Η.Δ

0,05 x 675,07=

33,75
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(577)=
β
γ
δ
ε
σ
τ
ζ

Γενικές εκσκαφές
Γ+Η
Νερό
Τσιμέντο
Ασβέστης
Μπετονίτης

Β.Τ.1 (ΟΙΚ-20.02)
m3
(ΟΙΚ 021) λίτρο
(ΥΔΡ 221) χλγ
(ΥΔΡ 224) χλγ
(Τ.Ε.) tn

Τεχνίτης

(ΥΔΡ 113) ώρα

50/100 x 4,10=

2,05

50/100 x 2,67=
150/100 x 0,10=
250/100 x 0,07=
3/100 x 200,00=

1,34
0,15
0,17
6,00

0,22 x 19,86=
Άθροισμα :

4,37
47,83

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάτρησης (μμ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

Σαραντα επτά ευρώ και ογδοντα τρία λεπτά

(Αριθμητικώς):

47,83 €

Άρθρο A.T. Γ-17:
(ΣΧ2- ΥΔΡ15.23)

ΔιευρύνσηΥδρογεώτρησηςαπόΦ9 5/8" σε Φ14" (D360mm) σε σκληράπετρώματα.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7125)

Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 9 5/8’’ σε διάμετρο Φ 14’’ (D 250 mm σε D 360 mm)σε
σκληρά πετρώματα (με σκληρότητα μεγαλύτερη από 4 Mohs). Για τη διεύρυνση ενός μέτρου
μήκους κατακόρυφου διατρήσεως σε σκληρά πετρώματα από διάμετρο 9 5/8’’ σε διάμετρο Φ 14’’,
ανεξαρτήτου βάθους της
Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ` όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών
ρευστών.
Τιμή εφαρμογής : Τιμή άρθρου 15.23 x (D γεωτρησης / D άρθρου 15.23) = 30.90 € x (360mm) / (550mm) = 19,66 €
Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δέκαεννιά ευρώκαι εξήντα έξι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-18:
(ΥΔΡ15.24)

19.66€

ΠεριφραγματικόςχαλύβδινοςσωλήναςΦ 18'' (D 450 mm), πάχους6 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7126)
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος,
περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 18'' (D 450 mm) με διαμήκη ραφή και πάχος ελάσματος 6 mm, από
χάλυβα ποιότητας S235J.
Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της γεωτρήσεως με σκυρόδεμα.
Στην περίπτωση περιφραγματικών σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι τιμές
εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος ελάσματος)
Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).
ΕΥΡΩ
Τιμολόγιο Μελέτης

(Ολογράφως): Εξήντα δύο ευρώ
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(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-19:
(ΣΧ- ΥΔΡ15.25)
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62.00€

ΓαλβανισμένοςχαλυβδοσωλήναςΦ 8'' (D 200 mm) πάχους6 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7127)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλύβδινου
σωλήνα με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 8’’ (D 250 mm) και πάχους τοιχώματος 6 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι χαλύβδινοι
οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι τιμές
εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος ελάσματος)

Τιμή εφαρμογής : Τιμή άρθρου 15.25 Χ (2 x π x r γεωτρησης x 6mm / 2 x π x r άρθρου15.25 x6mm) =
= 51.50 € x (2 x 3.14 x 100mm) / (2 x 3.14x x125mm) = 41,20 €
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα ένα ευρώκαι είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-20:
(ΣΧ- ΥΔΡ15.26)

41.20€

ΓαλβανισμένοςχαλύβδινοςφιλτροσωλήναςΦ 8'' (D 200 mm) πάχους6 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7128)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου φιλτροσωλήνα Φ 8’’
(D 200 mm), με οπές Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της επιφανείας του τοιχώματος
(περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους) και εκατέρωθεν σπειρώματα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι
χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος ελάσματος)

Τιμή εφαρμογής : Τιμή άρθρου 15.26 Χ (2 x π x r γεωτρησης x 6mm / 2 x π x r άρθρου15.26 x6mm) =
= 51.50 € x (2 x 3.14 x 100mm) / (2 x 3.14x x125mm) = 45,60 €

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-21:
(ΥΔΡ15.27)

Τιμολόγιο Μελέτης

45.60€

Στόμιο υδρογεωτρήσεως
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(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 7129)
Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Επιμέτρηση βάσει
ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τέσσερα ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-22:
(Συντάσσοντος)

4.60€

Τσιμεντένεμα.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6328)
Ένεμα αποτελούμενο από ένα (1) μέρος τσιμέντου προς τρία (3) μέρη νερού κατά βάρος σε ανάμιξη
με μπετονίτη. Η αναλογία μπετονίτη που θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος θα είναι ποσοστό 1-2% του
νερού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των υλικών και της απασχόλησης του συγκροτήματος.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η αναμονή πήξεως του τσιμεντενέματος. Η διοχέτευση του ενέματος θα γίνει με
σωλήνες διαμέτρου ≥1 ½ ‘’ από τον πυθμένα του δακτυλοειδούς χώρου (μεταξύ τοιχωμάτων οπής της
γεώτρησης και εξωτερικού τοιχώματος της σωλήνωσης ή του περιφραγματικού σωλήνα) προς τα επάνω, με
χρήση εμβολοφόρου αντλίας. Η τιμή για κάθε βάθος γεώτρησης ανεξαρτήτως συνολικού βάθους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

Ογδόντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς):

85.00 €

Άρθρο A.T. Γ-23:
(Συντάσσοντος)

Γεωφυσικέςδιαγραφίες. (ΦΕΚ 292/Β/12.3.03)

(Ειδικό)
Για την διενέργεια ηλεκτρικών διασκοπήσεων – Loggings μέσα στην γεώτρηση και μέτρηση της
θερμοκρασίας, των ειδικών αντιστάσεων, φυσικής
ακτινοβολίας και
άμεσου δυναμικού των
σχηματισμών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

Δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς):

10.00 €

Άρθρο A.T. Γ-24:
(ΥΔΡ12.14.01.04)

ΣωληνώσειςπιέσεωςαπόσωλήνεςπολυαιθυλενίουΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσηςΡΝ 10 atm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6621.1)

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.

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

(Ολογράφως): τέσσερα ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

4.60€

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6621.1)
Άρθρο A.T. Γ-25:
(ΥΔΡ12.14.01.06)

ΣωληνώσειςπιέσεωςαπόσωλήνεςπολυαιθυλενίουΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσηςΡΝ 10 atm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6621.1)

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

(Ολογράφως): επτά ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-26:
(ΥΔΡ12.14.01.08)

7.60€

ΣωληνώσειςπιέσεωςαπόσωλήνεςπολυαιθυλενίουΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσηςΡΝ 10 atm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6621.2)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την
μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα
αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων
SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος
του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με
πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

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

(Ολογράφως): έντεκα ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-27:
(ΥΔΡ12.14.01.08)

11.90€

ΣωληνώσειςπιέσεωςαπόσωλήνεςπολυαιθυλενίουΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσηςΡΝ 10 atm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6621.3)

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
Τιμολόγιο Μελέτης
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Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και
η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για
δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για
πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν
όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς
σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων
τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): έντεκα ευρώκαι ενενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-28:
(ΥΔΡ12.17.01)

11.90€

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματακλπ, όλωντωντύπων(μονήςή διπλήςφλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός απότους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπαΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύνδεσηςκαι οι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσηςΕΛΟΤ ΕΝ 681-1
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6623)

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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο ευρώκαι εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-29:
(ΥΔΡ12.18.02)

Τιμολόγιο Μελέτης

2.60€

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες, χαλυβδοσωλήνες
με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο
πολυαιθυλενίουκαι εσωτερική μόνωσημε εποξειδική ρητίνη
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(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6630.1)
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224,
με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η
τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης και η
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του
βάρους της μόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.
Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m
Φ 300 323.8 4.0 31.57 Φ 900 914.4 8.0 178.96
Φ 300 323.8 5.0 39.34 Φ 900 914.4 10.0 223.21
Φ 400 406.4 4.5 44.64 Φ 1000 1016 9.0 223.68
Φ 400 406.4 5.2 51.49 Φ 1000 1016 11.0 272.84
Φ 500 508 5.0 62.07 Φ 1200 1219.2 10.0 298.44
Φ 500 508 6.4 78.62 Φ 1200 1219.2 12.7 378.17
Φ 600 609.6 5.6 83.48 Φ 1500 1524 10.0 373.66
Φ 600 609.6 7.1 105.72 Φ 1500 1524 12.0 447.80
Φ 700 711.2 6.4 110.46 Φ 1800 1828.8 10.0 448.89
Φ 700 711.2 8.0 138.84 Φ 1800 1828.8 14.3 640.39
Φ 800 812.8 8.0 158.90 Φ 2000 2032 11.0 548.67
Φ 800 812.8 9.5 188.74 Φ 2000 2032 14.3 712.11
Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική
προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο ευρώκαι ένα λεπτό
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-30:
(ΥΔΡ12.33.03)

2.01€

Σωληνώσειςαποστράγγισηςμε διάτρητουςσωλήνεςσε κουλούρεςαπόπολυαιθυλένιο
(PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή
360°, DN/OD 110 mm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6711.1)

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 m, από πολυαιθυλένιο (PE),
δομημένου τοιχώματος, διάτρητους κατά 220° ή 360°, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-3,
με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
50086
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-3, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης
και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η
εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο ευρώκαι δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-31:
(ΥΔΡ12.34.01.01)

Σελ: 40/47

2.10€

Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητουςκατά 220° ή 360°, κατά EΛΟΤ
EN 13476-1, δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά
220° ή 360°, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, SN16, διάτρητους κατά 220° ή 360°, DN/ID
300 mm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6711.4)

Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος,
διάτρητους κατά 220° ή 360°, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς
ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατα ΕΝ ISO
9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness
class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης
και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η
εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εξήντα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-32:
(ΥΔΡ13.10.01.02)

60.00€

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ονομαστικής πίεσης 10 atm.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6651.1)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγήςεξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο,
πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και
άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια τέσσερα ευρώκαι σαράντα τρία λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-33:
(ΥΔΡ13.03.01.01)

Τιμολόγιο Μελέτης

404.43€

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
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Σελ: 41/47

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η
δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εκατόν εννέα ευρώκαι εβδομήντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-34:
(ΥΔΡ13.03.01.02)

109.72€

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6651.1)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η
δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-35:
(ΥΔΡ13.03.01.04)

180.00€

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6651.1)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας
με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): διακόσια σαράντα οκτώ ευρώκαι δέκα τρία λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-36:
(ΥΔΡ13.03.01.05)
Τιμολόγιο Μελέτης

248.13€

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ΕΡΓΟ::ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
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(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η
δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-37:
(ΥΔΡ13.12.01.06)

324.00€

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ελέγχου αντλίας, ονομαστικής πίεσης 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΥΔΡ 6653.1)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας διπλού
θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως ελέγχου αντλίας.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας ελέγχου αντλίας.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-38:
(ΥΔΡ13.17.01.01)

2609.00€

Μετρητές παροχήςμηχανικούτύπου 10 at, Φ 200 mm

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

(Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Γ-39:
(ΗΛΜ Σ49)

Τιμολόγιο Μελέτης

3910.00€

Σύστημα χλωρίωσηςπόσιμουνερούτύπουΑ
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(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ49)
Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή τροφοδοτούμενη από γεώτρηση συστήματος χλωρίωσης τύπου Α.
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στην
δεξαμενή, η πλήρης εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία και ρύθμιση και τα παρελκόμενα, ήτοι
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά μικροϋλικά, σύνδεσμοι και υλικά στερέωσης κλπ σύμφωνας με τις οδηγίες της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου, ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική με λειτουργία
μικροεπεξεργαστή με μέγιστη παροχή 2.0 l/h και μανομετρικό 12.0 bar κατά τα λοιπά σύμφωνα με την
Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώκαι πενήντα τέσσερα λετπά
(Αριθμητικώς):

2307.54€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. ΥΛΙΚΑ
Αξία δοσομετρικής αντλίας (σετ) παραδοτέας στην θέση εγκατάστασης, προσαυξημένη κατά 10% για
παρελκόμενα ήτοι ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά, σύνδεσμοι, & υλικά στερέωσης, κλπ και ανταλλακτικά
σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας
τεμ
1,00x
1.831,85 = 1831,85
Δοχείο αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου χωρητικότητας 200 λίτρων από PE ημιδιαφανές βαρέως
τύπου
τεμ
1,00x
395,00 =
395,00
Β. ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση & δοκιμές, ανοιγμένα σε ώρες συνεργείου
Τεχν (003)
h
6,00x
20,42 = 122,52
Βοηθ (002)
h
2,00x
17,31 =
34,62
----------------------------Άθροισμα
2.307,54

Άρθρο A.T. Γ-40:
(ΗΛΜ Σ49)

Σύστημα χλωρίωσηςπόσιμουνερούτύπουΒ

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ49)
Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή συστήματος χλωρίωσης τύπου Β. Στην τιμή μονάδος του παρόντος
άρθρου περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στην δεξαμενή, η πλήρης εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία και ρύθμιση και τα παρελκόμενα, ήτοι ηλεκτρολογικά, υδραυλικά μικροϋλικά, σύνδεσμοι
και υλικά στερέωσης κλπ σύμφωνας με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου και ρύθμισης της λειτουργίας της
δοσομετρικής διάταξης χλωρίωσης, αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου αμπερομετρικού τύπου,
δοσομετρική διάταξη χλωρίωσης με δοσομετρική αντλία κατάλληλη για να δεχτεί σήμα 4-20mA για αναλογική
λειτουργία, σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού της δεξαμενής και ηλεκτρικό πίνακα συστήματος
ανακυκλοφορίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): έξι χιλιάδες διακόσια τέσσερα ευρώκαι τριάντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς):

6204.32€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. ΥΛΙΚΑ
Μονάδα χλωρίωσης αποτελούμενη από ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου και
ρύθμισης της λειτουργίας της δοσομετρικής διάταξης χλωρίωσης, αισθητήριο υπολειμματικού χλωρίου
αμπερομετρικού τύπου, δοσομετρική διάταξη χλωρίωσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Τιμολόγιο Μελέτης
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τεμ
1,00x
Aντλία πλαστική ανακυκλοφορίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
τεμ
2,00x
Ηλεκτρικός πίνακας ζεύγους αντλιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
τεμ
1,00x
Κάδος διαλύματος χλωρίου 50 λίτρων HDPE
τεμ
1,00x
Γραμμή ανακυκλοφορίας νερού από σωλήνα PVC-U PN4, DN50
m
10,00x

Σελ: 44/47

4650,00 =

4650,00

172,00 =

344,00

750,00 =

750,00

50,00 =

50,00

2,68

26,80

=

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση & δοκιμές, ανοιγμένα σε ώρες συνεργείου
Τεχν (003)
h
12,00x
20,42 = 254,04
Βοηθ (002)
h
8,00x
17,31 = 138,48
----------------------------Άθροισμα
6.204,32

Τιμολόγιο Μελέτης
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Σελ: 45/47

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .
Άρθρο A.T. Δ-1:
(ΗΛΜ Σ22)

Προμήθεια - Τοποθέτηση Υποβρύχιου Αντλητικού συγκροτήματος παροχής 40-50
m3/h και μανομετρικού 12 bar.
(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ22)

Προμήθεια - Τοποθέτηση Υποβρύχιου Αντλητικού συγκροτήματος παροχής 40-50 m3/h και μανομετρικού
12 bar.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώκαι δεκαπέντε λεπτά
(Αριθμητικώς):

4884.15€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. ΥΛΙΚΑ
Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα υποβρύχιο πλήρες, 40-50 m3/h, μανομετρικό 12 bar
ATHE N.662.1.12
τεμ
1,00x
3616,94 =
Μικροϋλικά 0.10 του συγκροτήματος
0,10x
361,69 =

3616,94
361,69

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση & δοκιμές, ανοιγμένα σε ώρες συνεργείου
Τεχν (003)
h
24,00x
20,42 = 490,08
Βοηθ (002)
h
24,00x
17,31 = 415,44
----------------------------Άθροισμα
4.884,15
Άρθρο A.T. Δ-2:
(ΗΛΜ Σ52)

Ηλεκτρικός πίνακαςΑντλιοστασίουγια ηλεκτροκινητήρα 22 Kw.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ52)
Ηλεκτρικός πίνακας Αντλιοστασίου για ηλεκτροκινητήρα 22 Kw.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Δ-3:
(ATHE 8774.3.1)

2000.00€

ΚαλώδιοτύπουΝΥΥ 3 x 1,5 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ47)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 x 1,5 mm.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε ευρώκαι τριάντα επτά λεπτά
(Αριθμητικώς):

Τιμολόγιο Μελέτης
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Άρθρο A.T. Δ-4:
(ATHE 8774.6.1)

Σελ: 46/47

ΚαλώδιοτύπουΝΥΥ 5 x 1,5 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ47)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 x 1,5 mm.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): έξι ευρώκαι πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Δ-5:
(ATHE 8774.5.6)

6.50€

Καλώδιουποβρύχιοδιατομής 4 x 16 mm.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ52)
Καλώδιο υποβρύχιο διατομής 4 x 16 mm.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώκαι ογδόντα ένα λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Δ-6:
(ΗΛΜ 59)

18.81€

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V κομιτατέρ ή αλλέ
ρετούρ.
(Κωδικός Αναθεώρησης ATHE 8801.1.4)

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τέσσερα ευρώκαι ογδόντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς):

Άρθρο A.T. Δ-7:
(ΗΛΜ Σ60)

4.82€

Φωτιστικό σώματύπουκαραβοχελώναςμε λαμοτήρα οικονομίας 18 W.

(Κωδικός ΑναθεώρησηςΗΛΜ60)
Φωτιστικό σώμα τύπου καραβοχελώνας με λαμοτήρα οικονομίας 18 W.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): σαράντα δύο ευρώκαι σαράντα δύο λεπτά
(Αριθμητικώς):

42.42€

ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. ΥΛΙΚΑ
Φωτιστικό σώμα άνευ αξίας του λαμπτήρα στεγανό τοίχου ή οροφής τύπου καραβοχελώνας, IP54, για
λαμπτήρα 100W πυρακτώσεως
ATHE N.872.19.2
τεμ
1,00x
12,00 = 12,00
Μικροϋλικά 0.02 του συγκροτήματος
0,02x
12,00 =
0,24
Λαμπτήρας οικονομίας 18 W
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ATHE N.880.1.4

τεμ

1,00x

Σελ: 47/47

6,0 =

6,00

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρης εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρύθμιση & δοκιμές, ανοιγμένα σε ώρες συνεργείου
Τεχν (003)
h
0,80x
20,42 =
16,34
Βοηθ (002)
h
0,80x
17,31 =
13,85
----------------------------Άθροισμα
42,42
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ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση

Τιμολόγιο Μελέτης

