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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

A.T. : 1.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των

γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό

οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο

σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές

θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων

απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του

βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή

ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε

μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους

τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,

δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και

πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές

εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,70

(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

A.T. : 1.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως

βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος,

ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο,

με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με

ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης

εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.,

στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών

και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις

γενικές εκσκαφές της οδού

- τεχνικών Cut & Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,

- η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες,

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων

σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για

απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

- η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών

εκσκαφών

- η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού

και μεταφορικών μέσων
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- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι

εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή

άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του

έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών

εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων

A.T. : 2.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους

έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και

την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως

θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό

90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή

στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'

ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με

κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να

διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία

τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν

των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης

επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα

ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία

άρθρα του τιμολογίου:

- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,05

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02Α Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπόγειων δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, Με την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου, χωρίς
την μεταφορά.

A.T. : 3.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπόγειων δικτύων, εκτός κατοικημένης περιοχής ή εντός

εύρους κατάληψης οδικού άξονα χωρίς ιδιαίτερη διερχόμενη κυκλοφορία, σε εδάφη

γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά),

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων

δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων"

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα

με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

Με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου, χωρίς την

μεταφορά.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,82

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\3.03.02Α Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπόγειων δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών. Με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, στη σταλία του
αυτοκινήτου, χωρίς την μεταφορά.

A.T. : 3.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υπόγειων δικτύων, εκτός κατοικημένης περιοχής ή

εντός εύρους κατάληψης οδικού άξονα χωρίς ιδιαίτερη διερχόμενη κυκλοφορία,σε

εδάφη βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής

σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση

υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων"

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα

με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

Με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, στη σταλία του αυτοκινήτου, χωρίς την

μεταφορά.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,80

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 4.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

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

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

A.T. : 4.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
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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.

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

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,30

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως
για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.

A.T. : 5.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό

συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να

εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος,

χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini

excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν

είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος

έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη

μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

A.T. : 5.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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
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κατά μήκος του σκάμματος.

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β09 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια

A.T. : 6.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2252

Κατασκευή ξηρολιθοδομής από λίθους λατομείου πάχους 0,30 έως 0,35 m, χωρίς αρμολόγηση, για την

προστασία του φυσικού εδάφους από διάβρωση, με επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανείας, στις

θέσεις και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των λίθων, η μεταφορά τους στον τόπο ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές και η

προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής,

- η δόμηση της εμφανούς ξηρολιθοδομής.

Για την επιμέτρηση λαμβάνονται 3 m2 έτοιμης ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,80

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε05.2 Περίφραξη μέσου ύψους   τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m

A.T. : 7.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,

από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread

size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m,

πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

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 στη θέση τοποθέτησης 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
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 Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,70

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 8.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 9.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 20,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,69

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

A.T. : 10.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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
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αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 21,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,79

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

A.T. : 10.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα εννέα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 20,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,69

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

A.T. : 11.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,41

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

A.T. : 11.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα

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

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\2.01.01 Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος οπλισμένου ή
άοπλου σκυροδέματος  Σε αστικές περιοχές  σε απόσταση < 5 km

A.T. : 12.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071

Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου

σκυροδέματος σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους του

τιμολογίου της μελέτης.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο

υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο

άρθρο.

 Σε αστικές περιοχές  σε απόσταση < 5 km

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,28

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\2.01.04 Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος οπλισμένου ή
άοπλου σκυροδέματος  Εκτός πόλεως σε οδούς καλής βατότητας σε απόσταση ≥  5 km

A.T. : 12.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072

Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου

σκυροδέματος σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους του

τιμολογίου της μελέτης.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο

υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο

άρθρο.

 Εκτός πόλεως σε οδούς καλής βατότητας σε απόσταση ≥  5 km

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,19

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΔΟ Ν\2111 Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος

A.T. : 13.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2111
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Για ένα m2 χωματουργικών εργασιών οδού (εκσκαφές και επιχώσεις) επι πάσης

φύσεως εδάφους, ήτοι εκσκαφή σκάφης, καθαιρέσεως τυχόν υφισταμένων παλαιών

οδοστρωμάτων πάσης φύσεως μετά των τυχόν υφισταμένων κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, άρση

επίχωσης ορύγματος που επιχώθηκε έως την στάθμη κυκλοφορίας προσωρινά μέχρι την οριστική

οδοστρωσία, κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων, καθώς και πρόσθετων χωματουργικών

εργασιών, ήτοι ερευνητικών τομών τάφρων προς καταβιβασμό και μετατόπιση ή επανατοποθέτηση

συναντηθησομένων αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και των διακλαδώσεων αυτών, της εργασίας

πραγματοποιούμενης δι οιονδήποτε μέσου της εκλογής του εργολάβου, μετά της μορφώσεως πρανών και

πυθμένων της σκάφης, της απαιτηθησομένης μετακινήσεως, διαστρώσεως και συμπυκνώσεως των προς

τούτο κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής προς μόρφωση  επιχώσεως μετά της αξίας και μεταφοράς τυχόν

χρησιμοποίησης αμμοχάλικού ή υλικού 3Α, της δαπάνης φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,75

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 14.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    3 x 0,028 + 45 x 0,019 =    0,94

Συνολικό κόστος άρθρου 2,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,14

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

A.T. : 15.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
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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, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

A.T. : 16.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό

γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική

υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

A.T. : 17.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή

παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και

την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για

επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του

Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά

20 m μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών

ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν

εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε "συστηματικές

αντιστηρίξεις" δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε "σποραδικές

αντιστηρίξεις" και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα

αναφέραιται απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου
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ορύματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές

του ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 18.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 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.

Σελίδα 17 από 42



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 18.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 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
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δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm

A.T. : 18.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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).

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.
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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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,90

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.09 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 18.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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).

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.
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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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,10

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.11 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 18.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

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

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

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

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
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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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,80

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm

A.T. : 19.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

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 SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

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

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

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

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.
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β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,10

(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.48 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm

A.T. : 19.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

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

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

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

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
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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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,40

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.49 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm

A.T. : 19.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

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

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

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

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
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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, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,60

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 20.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\6752 Απλές σιδηρές κατασκευές

A.T. : 21.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Για ένα χιλιόγραμμο βάρους τοποθετημένων απλών σιδηρών κατασκευών απο μορφοσιδη-

ρο ή χαλυβδόφυλλα που δεν απαιτούν ειδική μηχανουργική κατεργασία, με την δαπα-

νη ελαιοχρωματισμού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο.

(1 kg)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,44

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Σ\6628.10 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. Διαστάσεις 63 x 20 χλστ. ή 63 x 25 χλστ. ή 63 x 32
χλστ.

A.T. : 22.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας

παροχής  με προέκταση

(1 τεμ)

 6628.10  Διαστάσεις  63x20 ή 63x25 ή 63x32     χλστ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,77

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ Σ\6628.12 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. Διαστάσεις 90 x 20 χλστ. ή 90 x 25 χλστ. ή 90 x 32
χλστ.

A.T. : 22.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας

παροχής  με προέκταση

(1 τεμ)

 6628.12  Διαστάσεις  90x20 ή 90x25 ή 90x32     χλστ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,07

(Ολογράφως) : τριάντα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 23.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 80 mm

A.T. : 23.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.

Σελίδα 26 από 42



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 166,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.05 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

A.T. : 23.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 324,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 24.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 80 mm

A.T. : 24.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 196,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.09.01 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield Ονομαστικής
διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 25.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με την

μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα

διπλής ενέργειας". 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.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 315,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.02 Διάταξη χειρισμού βάνας

A.T. : 26.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Πλήρης διάταξη χειρισμού βάνας εγκατεστημένης στην σωληνογραμμή που αποτελείται από:

Α) Χυτοσυδηρό κάλυμμα βάνας (μπυσακλέ), με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που

απαιτείται ανάλογα με την κυκλοφορία.

Β) Τηλεσκοπική προέκταση χειρισμού βάνας που αποτελείται από το εξωτερικό περίβλημα προστασίας

και τον εσωτερικό άξονα περιστροφής της βάνας. Θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, κατάλληλη για

την βάνα που θα τοποθετηθεί και θα φέρει σήμανση από πιστοποιημένο φορέα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος, της τηλεσκοπικής προέκτασης

και των απαιτούμενων υλικών έδρασης. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαιτούμενων

σκυροδετήσεων στήριξης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένης διάταξης χειρισμού βάνας, ανεξαρτήτως της φέρουσας

ικανότητας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,69

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.01.01 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 27.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.01.03 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

A.T. : 27.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.01.05 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm

A.T. : 27.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 10 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.02.01 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 28.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.02.05 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm

A.T. : 28.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.20.01 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 80 mm

A.T. : 29.1

Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΥΔΡ 6630.1
65% ΥΔΡ 6611.1

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο

ύδρευσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με

την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό παρέμβυσμα

στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του)..

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του

και η άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς

τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η

τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας).

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.20.03 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 150 mm

A.T. : 29.2

Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΥΔΡ 6630.1
65% ΥΔΡ 6611.1

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο

ύδρευσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
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α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με

την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό παρέμβυσμα

στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του)..

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του

και η άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς

τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η

τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας).

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,00

(Ολογράφως) : εξήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.20.04 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 200 mm

A.T. : 29.3

Κωδικοί αναθεώρησης: 35% ΥΔΡ 6630.1
65% ΥΔΡ 6611.1

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο

ύδρευσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με

την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό παρέμβυσμα

στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του)..

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του

και η άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς

τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η

τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας).

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.01 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

A.T. : 30.1

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου

αγωγού..

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

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

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 124,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.02 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm

A.T. : 30.2

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου

αγωγού..

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.03 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm

A.T. : 31.0

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου

αγωγού..

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε
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Άρθρο : ΗΛΜ Η\7.1 Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης

A.T. : 32.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή, συνολικού μήκους 5,00 μ.

(το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης

φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη του δρόμου, προμήθεια και

τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία μικροϋλικά (ταύ,

καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.), εγκιβωτισμός του σωλήνα με

άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και δοκιμασία της

παροχής. Πλήρης  εργασία και όλα τα υλικά.

Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και

μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του

τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με

το παρόν άρθρο του τιμολογίου.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,38

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Η\7.2 Κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης

A.T. : 33.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό

αγωγό ύδρευσης μέχρι το φρεάτιο/α ιδιωτικών παροχών ή τους υδρομετρητές,

συνολικού μήκους 5,00 μ. (το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής

τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη

του δρόμου, προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν

αναγκαία μικροϋλικά (ταύ, καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.),

εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του/των

υδρομετρητή/ών και δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά.

Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και

μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του

τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με

το παρόν άρθρο του τιμολογίου.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,14

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΦΡΕΑΤ ΙΣΥ Φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με χυτοσιδηρό κάλυμμα

A.T. : 34.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου φρεατίου ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης

εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 m για την τοποθέτηση τεμαχίων διανομής, κρουνών

συνέννωσης και υδρομετρητών, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Εκσκαφές σε έδαφος πάσης φύσεως στο απαιτούμενο βάθος.

- Εξυγείανση βάσεως με ισχνό σκυρόδεμα ή C12/15.

- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου ή κατασκευή

  αντίστοιχου φρεατίου με σκυρόδεμα επί τόπου του έργου μετά του απαιτούμενου

  οπλισμού και ξυλοτύπων.

- Συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής,

  επανεπίχωση περιμετρικά του φρεατίου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

- Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηρού πλαισίου και καλύμματος

  αντοχής 25 τόννων σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,74

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Υ\7 Επέκταση παροχής ύδρευσης

A.T. : 35.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Για επέκταση μιας παροχής ύδρευσης επιπλέον του συμβατικού μήκους της

εγκεκριμένης μελέτης των 5,00 μ. για οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής παροχής

ύδρευσης, ήτοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους

τουλάχιστον 0,40 μ., τοποθέτηση κρουνών διακοπής καισωληνώσεως απο δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο διαμέτρου 28/22 χλστ., μικροϋλικών (μούφες, ταύ, συστολές κλπ.)

μετά της  προμήθειας όλων των παραπάνω  υλικών, επίχωσης της τάφρου,

απομάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και δοκιμής της παροχής, άνευ της σύνδεσης

του υδρομετρητή.

(ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,41

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Π\11 Επανατοποθέτηση υδρομετρητών

A.T. : 36.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου υδρομετρητή, όπου απαιτείται, και με

εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ήτοι:

α)  Ανεύρεση του υδρομετρητή μέσα στο φρεάτιο, λήψις ενδείξεων, συμπλήρωση

    πίνακα με τα στοιχεία υδρομετρητή και κατανάλωσης.

β)  Επανατοποθέτηση του υδρομετρητή μέσα στο φρεάτιο ή επί του τοίχου και

    επανασύνδεση αυτού με την υδραυλική εγκατάσταση της οικίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους αποξήλωσης, τοποθέτησης και

σύνδεσης με την ιδιωτική παροχή σύμφωνα με το μοντέλο της Υπηρεσίας.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,70

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\11 Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυμετρικού υδρομετρητή 1/2" ξηρού τύπου

A.T. : 37.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Πλήρης κατασκευή ταχυμετρικού υδρομετρητή 1/2" ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής

ανάγνωσης

με όλα τα απαραίτητα υλικά και την εργασία παραδοτέου σε λειτουργία, ήτοι:

α)  Αποξήλωση του παλαιού υδρομετρητή με εντολή της υπηρεσίας (ανεύρεση του υφιστάμενου

υδρομετρητή

    εντός φρεατίου ή επί του τοίχου σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης, λήψη ενδείξεων,

συμπλήρωση πίνακα με τα στοιχεία του παλαιού

    υδρομετρητή και της κατανάλωσης, παράδοση στην υπηρεσία πίνακα με τα

    στοιχεία του παλαιού & του νέου υδρομετρητή, μεταφορά και παράδοση στην

    αποθήκη της ΔΕΥΑΛ

β)  Προμήθεια υδρομετρητή ταχυμετρικού  ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή

    μικτής ανάγνωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά που πληρούν τις Ευρωπαικές

    Προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα σύμφωνα με τα

    αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή "ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ" των τευχών δημοπράτησης.

γ)  Τοποθέτηση του υδρομετρητή  επιτοίχια και σύνδεση αυτού με την υδραυλική

    εγκατάσταση της οικίας

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του νέου υδρομετρητή, όλα τα μικρουλικά που

απαιτούνται (ρακόρ , γωνίες κ.λ.π),

η εργασία για την αποξήλωση του παλαιού υδρομέτρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (α) του

παρόντος και η τοποθέτηση & σύνδεση
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του νέου με την υδραυλική εγκατάσταση της οικίας παραδοτέου σε λειτουργία.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,75

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\5.1 Προμήθεια και τοποθέτηση εναέριου δικτύου για προσωρινή υδροδότηση οικιών

A.T. : 38.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους εξωτερικού επιτοίχιου ή

εναέριου δικτύου απο σωλήνες PE Φ32 10 Atm ή ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες

που θα κατασκευάζεται μόνο με την εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την

προσωρινή υδροδότηση των ιδιοκτησιών και την αποξήλωση αυτού όταν ολοκληρωθεί

η κατασκευή του δικτύου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των σωλήνων επί τόπου του έργου και σύνδεση

τους με εν λειτουργία αγωγούς ύδρευσης.

Στην περίπτωση που θα επαναχρησιμοποιηθεί φυλάσσεται με μέριμνα του αναδόχου

επί τόπου του έργου.

(ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\5.2 Επαναχρησιμοποίηση σωλήνων εναέριου δικτύου για προσωρινή υδροδότηση οικιών

A.T. : 39.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Για την την επαναχρησιμοποίηση ενός μέτρου μήκους εναέριου δικτύου εφ' όσον αυτό επιβάλουν οι

συνθήκες του έργου, το οποίο έχει

ήδη κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη κατασκευή και την αποξήλωση αυτού όταν

ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του δικτύου επι τόπου του έργου και η σύνδεση - αποσύνδεση

του με τον εν λειτουργία αγωγό

ύδρευσης.

(ΜΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,54

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\7.1 Προμήθεια και τοποθέτηση παροχής ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

A.T. : 40.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Για την κατασκευή μιας παροχής ύδρευσης απο τον αγωγό του εναέριου διτκύου μέχρι

την ιδιοκτησία, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση ταύ σύνδεσης Φ32*1" επί του

εναρίου δικτύου έως τον υδρομετρητή της ιδιοκτησίας, με την εργασία της

αποσύνδεσης αυτού απο το παλαιό δίκτυο και την σύνδεση με τον σωλήνα της παροχής

με όλα τα αναγκαία μικροϋλικά που απαιτούνται για τις συνδέσεις, καθώς επίσης

και την εργασία αποξήλωσης της παροχής όταν η υδροδότηση των οικιών μπορεί να

πραγματοποιηθεί απο το νέο δίκτυο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά όλων των υλικών της παροχής στην αποθήκη του

Δήμου για την  περίπτωση που δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, διαφορετικά

φυλάσσονται επί τόπου του έργου με ευθύνη του αναδόχου.

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,06

(Ολογράφως) : έξι και έξι λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ Δ\7.2 Επανατοποθέτηση σωλήνων παροχής ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

A.T. : 41.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Για την επαναχρησιμοποίηση μιάς παροχής ύδρευσης που είναι ήδη τοποθετημένη στον αγωγό εναερίου

δικτύου που επαναχρησιμοποιείται για την προσωρινή υδροδότηση των ιδιοκτησιών, ήτοι αποσύνδεση

του υδρομετρητή της οικίας από το παλαιό δίκτυο και σύνδεση του με την υφιστάμενη προσωρινή

παροχή,

καθώς και αποξύλωση αυτού όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου δικτύου.

Στην περίπτωση που υφιστάμενες παροχές ύδρευσης στο επαναχρησιμοποιούμενο εναέριο δίκτυο δεν

επαρκούν

για τις επί τόπου ανάγκες του έργου, τότε κατασκευάζονται νέες παροχές και αποζημιώνονται

σύμφωνα με

το άρθρο ΗΛΜ Δ\7.1

(τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,27

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

A.T. : 42.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
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κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: 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

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα

και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,

ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,

επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 89,80

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΔΟ Ν\2531 Ανακατασκευή οδοστρωμάτων απο σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 43.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2531

Για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος C16/20, ελάχιστης αναλογίας τσιμέντου 350 Kg

για ανακατασκευή οδοστρωμάτων σε φατνώματα σε μία στρώση πάχους καθοριζόμενου

απο την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αντιολισθητικών ραβδώσεων

επι της επιφάνειας του οδοστρώματος. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται οι

ξυλότυποι, ο σιδηρούς οπλισμός, η μόρφωση βαθμίδων όπου υπάρχουν, καθώς και κάθε απαιτούμενη εν

γένει εργασία και υλικά προς πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά ώς εις Π.Τ.Π. 22 και

504.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,09

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 44.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: 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.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,00

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

A.T. : 45.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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.

 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,52

(Ολογράφως) : πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

A.T. : 46.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,

φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου

ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
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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 υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς

μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

A.T. : 47.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα

με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
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  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,98

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

A.T. : 48.0

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2411

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από

το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση

ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή

πεπιεσμένου αέρα,

- η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με

χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,

- η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων

- η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15

lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
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(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,75
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ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,  ΜΑΪΟΣ  2021 



ΕΡΓΟ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Βασικές Τιμές Ημερομισθίων

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ

Τύπος μετατροπής
υπολογισμού
ωρομισθίου

Ωρομίσθιο
(Ευρώ)

ΑΑ Κωδικός Ειδικότητα
Βασικό
Ημ/σθιο
(Ευρώ)

Επίσημες Τιμές

62,991 001 Εργάτης ανειδίκευτος 15,31t*1,1358*1,65891/7,75

81,712 003 Τεχνίτης 19,87t*1,1358*1,65891/7,75

62,993 Δ\111 Εργάτης ανειδίκευτος 15,31t*1,1358*1,65891/7,75

69,284 Δ\112 Εργάτης ειδικευμένος 16,84t*1,1358*1,65891/7,75

81,715 Δ\113 Τεχνίτης 19,87t*1,1358*1,65891/7,75

122,756 Δ\114 Χειριστής  βαριού  μηχανήματος 23,15t*1,1499*1,3121/8,00

111,927 Δ\115 Χειριστής ελαφρού μηχανήματος 21,11t*1,1499*1,3121/8,00

86,408 Δ\117 Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα 16,26t*1,1476*1,3121/8,00
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Βασικές Τιμές Υλικών

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ

Κωδικός
Μονάδα

Μέτρησης

Τιμή
Μονάδας
(ΕΥΡΩ)

ΑΑ Περιγραφή υλικού

Επίσημες Τιμές

021 m31 Υδωρ 2,67

052 m32 Αμμος κονιοδεμάτων 12,51

062 m33 Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm 11,00

Δ\211 lt4 Πετρέλαιο ακάθαρτο (Ντήζελ) 1,2276

Δ\212 lt5 Βενζίνη 1,4829

Δ\214 kg6 Ορυκτέλαιο 4,55

Δ\221.0 Κg7 Τσιμέντο κοινό (Ελληνικού τύπου) με την αξία των χαρτοσάκκων 0,0999

Δ\231 kg8 Καρφοβελόνες 0,927

Δ\234.1 kg9 Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους 2χλστ 0,9633

Δ\235 kg10 Μορφοσίδηρος ύψους πλευράς μέχρις 8 cm 0,6225

Π\252 m311 Ξυλεία ξυλοτύπων πριστή εσωτερικού 290,00

Τιμές 1A

Ι\188.2 τεμ.12 Φρεάτια προκατασκευασμένα από ινοπλισμένο σκυρόδεμα στεγανό κατά
DIN1045 Τύπος 40x40 βασικό τεμάχιο με πυθμένα, ύψους 30,5cm, ή
προέκταση φρεατίου 40x40 για αύξηση του βάθους

23,41

Ν\404.Α.1 m13 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (σ.80, MRS 100,
PE 100) ΚΑΤΑ CEN:TC 155/WG 12/20.1/NT110 ΚΑΙ TC:155/20.2/N1002
REV PN 10 bar DN 32mm, πάχος τοιχώματος 1,8mm

0,68

Τιμές Εμπορίου

Ν\ΗΛ.1 τεμ.14 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ PE 100 10-16 bar DN 32mm 5,04

Ν\188 τεμ.15 Φρεάτιο βάνας 50,00

Ε\571.1 m16 Δικτυωτό πολυαιθυλένιο Διαμέτρου Φ28/22 1,30

Ν\ΣΕΛ.10 τεμ.17 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ PE 100 10 bar
Διαστάσεις 63 x 20 mm ή 63 x 25 mm ή 63 x 32 mm

21,80

Ν\ΣΕΛ.12 τεμ.18 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ PE 100 10 bar
Διαστάσεις 90 x 20 mm ή 90 x 25 mm ή 90 x 32 mm

25,10
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Μισθώματα Μηχανημάτων

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ

Κωδικός
Τύπος μετατροπής

υπολογισμού
ημερήσιου μισθώματος

Ημερήσιο
Μίσθωμα
(Ευρώ)

ΑΑ Περιγραφή Μηχανήματος
Κόστος
Κτήσης
(Ευρώ)

Επίσημες Τιμές

Δ\4091 Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6
τόννων

126,08126,08

Δ\4112 Αναμικτήρας σκυροδέματος των 250 λίτρων 27,3727,37
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

B.T. : 1

Άρθρο : ΟΔΟ 509 Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων

Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων

(ΗΔ)

α) Μίσθωμα (409) ημ 1,00* 126,08 = 126,08

β) Πετρέλαιον (211)  l    80,00* 1,2276 = 98,21

γ) Λιπαντικά ανηγμένα

εις ορυκτέλαιον (214) kg 5,00* 4,55 = 22,75

δ) Οδηγός (117)  h 8,00* 16,26 = 130,08

---------------------------

Αθροισμα Α = 377,12

Προσαύξησις διά συντή-

ρησιν, ημεραργίας κλπ

10 % Α 0,10* 377,12 = 37,71

---------------------------

Αθροισμα 414,83

Ευρώ (Αριθμητικά) : 414,83

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά

B.T. : 2

Άρθρο : ΟΔΟ 511 Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

(ΗΔ)

α) Μίσθωμα (411) ημ 1,00* 27,37 = 27,37

β) Βενζίνη (212)  l    17,00* 1,4829 = 25,21

γ) Λιπαντικά ανηγμένα

εις ορυκτέλαιον (214) kg 1,00* 4,55 = 4,55

δ) Χειριστής ελαφρ.μηχ.   (115)  h 4,00* 21,11 = 84,44

ε) Εργάται χωματουργοί    (112)  h    30,00* 16,84 = 505,20

---------------------------

Αθροισμα Α = 646,77

Προσαύξησις διά συντή-

ρησιν, ημεραργίας κλπ

10 % Α 0,10* 646,77 = 64,68

---------------------------

Αθροισμα 711,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 711,45

(Ολογράφως) : επτακόσια έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά

B.T. : 3

Άρθρο : ΥΔΡ Π\6621.1 Αγωγοί από σωλήνες πολυθαιθυλενίου πόσιμου νερού PE 3ης γενιάς ονομαστικής
πιέσεως 10 ατμοσφαιρών
 διαμέτρου 32 χλστ.

Αγωγοί από σωλήνες  πολυαιθυλενίου πόσιμου  νερού PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE

100) ονομαστικής πιέσεως 10 ατμοσφαιρών

Προμήθεια, μεταφορά απο το εργοστάσιο επί τόπου του έργου, προσέγγιση, τοποθέτη-

ση, κοπή, δοκιμασία σωλήνων και αγωγού μετά των απαιτουμένων ειδικών εξαρτημάτων

PE και μικροϋλικών αυτών. Δεν περιλαμβάνονται οι συνδέσεις των σωλήνων, τα χυτο-

σιδηρά  ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί  σύνδεσμοι  κατασκευής των κόμβων  της

σωληνώσεως, οι συσκευές  ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι  αγκυρώσεις και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο. Οι συνδέσεις των σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών

θα  γίνουν με  ηλεκτροσυγγκόληση έξω απο το όρυγμα  και θα πληρωθούν με το αντί-

στοιχο άρθρο του τιμολογίου.

(1 ΜΜ)

6621. 1  Ονομαστική διάμετρος σωλήνα  32   χλστ.

α. Προμήθεια και φθορά σωλήνα

Ν\404.Α. 1 1,02* 0,68 = 0,69

β. Προσαύξηση λόγω ειδικών τεμαχίων
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Βοηθητικές τιμές

απο PE (καμπύλες, ταύ κλπ.) 0,50* 0,68 = 0,34

γ. Τοποθέτηση σωλήνων

Ωρες εργάτη χωματουργού

(112) h 0,85* 0,052* 16,84 = 0,74

δ. Δοκιμασίες σωλήνων και αγωγού

Ωρες ανειδίκευτου εργάτη

(111) h   0,85* 0,0474*      15,31 = 0,62

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 2,39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,39

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα εννέα λεπτά
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ΕΡΓΟ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 9.0

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 20,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,69

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 10.1

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 21,79

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,79

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά
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A.T. : 10.2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    45 x 0,19 + 3x0,28 =    9,39

Συνολικό κόστος άρθρου 20,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,69

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 13.0

Άρθρο : ΟΔΟ Ν\2111 Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2111 100%

Για ένα m2 χωματουργικών εργασιών οδού (εκσκαφές και επιχώσεις) επι πάσης

φύσεως εδάφους, ήτοι εκσκαφή σκάφης, καθαιρέσεως τυχόν υφισταμένων παλαιών

οδοστρωμάτων πάσης φύσεως μετά των τυχόν υφισταμένων κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, άρση

επίχωσης ορύγματος που επιχώθηκε έως την στάθμη κυκλοφορίας προσωρινά μέχρι την οριστική

οδοστρωσία, κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων, καθώς και πρόσθετων χωματουργικών

εργασιών, ήτοι ερευνητικών τομών τάφρων προς καταβιβασμό και μετατόπιση ή επανατοποθέτηση

συναντηθησομένων αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και των διακλαδώσεων αυτών, της εργασίας

πραγματοποιούμενης δι οιονδήποτε μέσου της εκλογής του εργολάβου, μετά της μορφώσεως πρανών και

πυθμένων της σκάφης, της απαιτηθησομένης μετακινήσεως, διαστρώσεως και συμπυκνώσεως των προς

τούτο κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής προς μόρφωση  επιχώσεως μετά της αξίας και μεταφοράς τυχόν

χρησιμοποίησης αμμοχάλικού ή υλικού 3Α, της δαπάνης φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των

πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής.

(1 m2)

a) Εκσκαφές, καθαιρέσεις

διάστρωση, συμπίεση, ανηγμένα

σε ώρες χωματουργού (112)    h   0,10    x 16,84 = 1,68

β) Φορτοεκφόρτωση, συμπύκνωση

μεταφορά κλπ., ανηγμένα

σε ώρες χειρώνακτος (111)    h   0,07   x      15,31 = 1,07

-------------------------------

Αθροισμα ΤΕ 2,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,75

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 14.0

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
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σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή

υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη

γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 48 km :    3 x 0,028 + 45 x 0,019 =    0,94

Συνολικό κόστος άρθρου 2,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,14

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 21.0

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\6752 Απλές σιδηρές κατασκευές

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Για ένα χιλιόγραμμο βάρους τοποθετημένων απλών σιδηρών κατασκευών απο μορφοσιδη-

ρο ή χαλυβδόφυλλα που δεν απαιτούν ειδική μηχανουργική κατεργασία, με την δαπα-

νη ελαιοχρωματισμού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο.

(1 kg)

α) Μορφοσίδηρος με ύψος

πλευράς μέχρι 8 εκ.          (235) kg 0,65 x    0,6225 = 0,40

β) Λαμαρίνα μάυρη πάχους

μεγαλύτερου απο 2 χλστ.    (234.1) kg 0,35 x    0,9633 = 0,34

γ) Κατεργασία,συναρμ.τοποθ. (113)  h   0,85x0,10 x 19,87 = 1,69

δ) Μοντάρισμα & ελαιοχρωμ. (113)  h   0,85x0,06 x 19,87 = 1,01

-----------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 3,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,44

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 22.1

Άρθρο : ΥΔΡ Σ\6628.10 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. Διαστάσεις 63 x 20 χλστ. ή 63 x 25 χλστ.
ή 63 x 32 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621 100%

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας

παροχής  με προέκταση

(1 τεμ)

6628.10  Διαστάσεις  63x20 ή 63x25 ή 63x32 χλστ.

Προμήθεια επί τόπου (T.E.) 1x 21,8 = 21,80

Τεχνίτης (113) h 0,25x 19,87 = 4,97

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 26,77

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,77

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 22.2

Άρθρο : ΥΔΡ Σ\6628.12 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. Διαστάσεις 90 x 20 χλστ. ή 90 x 25 χλστ.
ή 90 x 32 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621 100%

Για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας

παροχής  με προέκταση
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(1 τεμ)

6628.12  Διαστάσεις  90x20 ή 90x25 ή 90x32 χλστ.

Προμήθεια επί τόπου (T.E.) 1x 25,1 = 25,10

Τεχνίτης (113) h 0,25x 19,87 = 4,97

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 30,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,07

(Ολογράφως) : τριάντα και επτά λεπτά

A.T. : 26.0

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.02 Διάταξη χειρισμού βάνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Πλήρης διάταξη χειρισμού βάνας εγκατεστημένης στην σωληνογραμμή που αποτελείται από:

Α) Χυτοσυδηρό κάλυμμα βάνας (μπυσακλέ), με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που

απαιτείται ανάλογα με την κυκλοφορία.

Β) Τηλεσκοπική προέκταση χειρισμού βάνας που αποτελείται από το εξωτερικό περίβλημα προστασίας

και τον εσωτερικό άξονα περιστροφής της βάνας. Θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, κατάλληλη για

την βάνα που θα τοποθετηθεί και θα φέρει σήμανση από πιστοποιημένο φορέα.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος, της τηλεσκοπικής προέκτασης

και των απαιτούμενων υλικών έδρασης. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή των απαιτούμενων

σκυροδετήσεων στήριξης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους τοποθετημένης διάταξης χειρισμού βάνας, ανεξαρτήτως της φέρουσας

ικανότητας.

(1 τεμ)

α) Φρεάτιο βάνας (Ν\188)   τεμ 1x 50 = 50,00

β) Τεχνίτης (113) h 0,4x 19,87 = 7,95

γ) Εργάτης ειδικευμένος (112) h 0,4x 16,84 = 6,74

-----------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 64,69

Ευρώ (Αριθμητικά) : 64,69

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 32.0

Άρθρο : ΗΛΜ Η\7.1 Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης

μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή, συνολικού μήκους 5,00 μ.

(το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης

φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη του δρόμου, προμήθεια και

τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία μικροϋλικά (ταύ,

καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.), εγκιβωτισμός του σωλήνα με

άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και δοκιμασία της

παροχής. Πλήρης  εργασία και όλα τα υλικά.

Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και

μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του

τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με

το παρόν άρθρο του τιμολογίου.

(τεμ)
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Α) Υλικά

--------

-  Σωλήνας απο PE διαμέτρου

Φ20 χλστ. αυξημένος κατά

5% για φθορά και μικροϋλικά

(ΥΔΡ Π\6621.1)   m 2,50x1,05x 2,39 =    6,27

-  Ηλεκτρομούφα Φ20

(Ν\ΗΛ.1) τεμ 1,00x 5,04 =    5,04

-  Ορειχάλκινο ρακόρ

Φ20x1/2" και βάννα (Τ.Ε.) τεμ 1,00x 6,60 =    6,60

Β) Εργασία

-----------

-  Τεχνίτης (003)   h 1,50x 19,87 =   29,81

-  Εργάτης χειρ. (001)   h 0,50x 15,31 =    7,66

------------------------

Αθροισμα 55,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,38

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 33.0

Άρθρο : ΗΛΜ Η\7.2 Κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον της μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό

αγωγό ύδρευσης μέχρι το φρεάτιο/α ιδιωτικών παροχών ή τους υδρομετρητές,

συνολικού μήκους 5,00 μ. (το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής

τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη

του δρόμου, προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν

αναγκαία μικροϋλικά (ταύ, καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.),

εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του/των

υδρομετρητή/ών και δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά.

Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με

ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και

μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του

τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με

το παρόν άρθρο του τιμολογίου.

(τεμ)

Α) Υλικά

--------

-  Σωλήνας απο PE διαμέτρου

Φ20 χλστ. αυξημένος κατά

5% για φθορά και μικροϋλικά

(ΥΔΡ Π\6621.1)   m 2,50x1,05x 2,39 =    6,27

-  Ηλεκτρομούφα Φ20

(Ν\ΗΛ.1) τεμ 1,00x 5,04 =    5,04

-  Κρουνοί συνέννωσης

και βάννα (Τ.Ε.) τεμ 4,00x 3,60 =   14,40

Β) Εργασία

-----------

-  Τεχνίτης (003)   h 1,80x 19,87 =   35,77

-  Εργάτης χειρ. (001)   h 0,50x 15,31 =    7,66

------------------------

Αθροισμα 69,14

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,14

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 34.0

Άρθρο : ΦΡΕΑΤ ΙΣΥ Φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με χυτοσιδηρό κάλυμμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου φρεατίου ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης

εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 m για την τοποθέτηση τεμαχίων διανομής, κρουνών
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συνέννωσης και υδρομετρητών, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Εκσκαφές σε έδαφος πάσης φύσεως στο απαιτούμενο βάθος.

- Εξυγείανση βάσεως με ισχνό σκυρόδεμα ή C12/15.

- Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου ή κατασκευή

αντίστοιχου φρεατίου με σκυρόδεμα επί τόπου του έργου μετά του απαιτούμενου

οπλισμού και ξυλοτύπων.

- Συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής,

επανεπίχωση περιμετρικά του φρεατίου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.

- Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηρού πλαισίου και καλύμματος

αντοχής 25 τόννων σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124.

(1 τεμ)

α. Προμήθεια και μεταφορά φρεατίου

ή επί τόπου κατασκευή αυτού

(Ι\188.2)  τεμ    1,00x 23,41 = 23,41

β. Προμήθεια, μεταφορά και

τοποθέτηση χυτοσιδηρού

καλύμματος C250 (ΝΑΥΔΡ 11.01.02) τεμ    11,00x 2,9 = 31,90

γ. Εργασία και μικροϋλικά πλήρους

τοποθέτησης ανηγμένα σε εργασία

Τεχνίτης (003)   h    1,50x 19,87 = 29,81

Εργάτης χειρ. (001)   h    2,00x 15,31 = 30,62

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 115,74

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,74

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 35.0

Άρθρο : ΗΛΜ Υ\7 Επέκταση παροχής ύδρευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για επέκταση μιας παροχής ύδρευσης επιπλέον του συμβατικού μήκους της

εγκεκριμένης μελέτης των 5,00 μ. για οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής παροχής

ύδρευσης, ήτοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους

τουλάχιστον 0,40 μ., τοποθέτηση κρουνών διακοπής καισωληνώσεως απο δικτυωμένο

πολυαιθυλένιο διαμέτρου 28/22 χλστ., μικροϋλικών (μούφες, ταύ, συστολές κλπ.)

μετά της  προμήθειας όλων των παραπάνω  υλικών, επίχωσης της τάφρου,

απομάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και δοκιμής της παροχής, άνευ της σύνδεσης

του υδρομετρητή.

(ΜΜ)

α) Υλικά

--------

Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Φ28/22 χλστ. αυξημένος κατά

20% για φθορά και μικροϋλικά

(ΑΤΗΕ Ν_571.1) m 1,00x1,20x 1,3 = 1,56

β) Εργασία

----------

Τεχνίτης (003) h 0,70x0,30x 19,87 = 4,17

Εργατης χειρ. (001) h 0,70x0,25x 15,31 = 2,68

------------------------

Αθροισμα 8,41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,41

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 36.0

Άρθρο : ΗΛΜ Π\11 Επανατοποθέτηση υδρομετρητών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου υδρομετρητή, όπου απαιτείται, και με

εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ήτοι:

α)  Ανεύρεση του υδρομετρητή μέσα στο φρεάτιο, λήψις ενδείξεων, συμπλήρωση

πίνακα με τα στοιχεία υδρομετρητή και κατανάλωσης.

β)  Επανατοποθέτηση του υδρομετρητή μέσα στο φρεάτιο ή επί του τοίχου και
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επανασύνδεση αυτού με την υδραυλική εγκατάσταση της οικίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους αποξήλωσης, τοποθέτησης και

σύνδεσης με την ιδιωτική παροχή σύμφωνα με το μοντέλο της Υπηρεσίας.

(τεμ)

Εργασία

Τεχνίτη (113)  h 0,70x 19,87 = 13,91

Βοηθού τεχνίτη (112)  h 0,70x 16,84 = 11,79

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 25,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,70

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά
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A.T. : 37.0

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\11 Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυμετρικού υδρομετρητή 1/2" ξηρού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πλήρης κατασκευή ταχυμετρικού υδρομετρητή 1/2" ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής

ανάγνωσης

με όλα τα απαραίτητα υλικά και την εργασία παραδοτέου σε λειτουργία, ήτοι:

α)  Αποξήλωση του παλαιού υδρομετρητή με εντολή της υπηρεσίας (ανεύρεση του υφιστάμενου

υδρομετρητή

εντός φρεατίου ή επί του τοίχου σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης, λήψη ενδείξεων,

συμπλήρωση πίνακα με τα στοιχεία του παλαιού

υδρομετρητή και της κατανάλωσης, παράδοση στην υπηρεσία πίνακα με τα

στοιχεία του παλαιού & του νέου υδρομετρητή, μεταφορά και παράδοση στην

αποθήκη της ΔΕΥΑΛ

β)  Προμήθεια υδρομετρητή ταχυμετρικού  ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή

μικτής ανάγνωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά που πληρούν τις Ευρωπαικές

Προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή "ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ" των τευχών δημοπράτησης.

γ)  Τοποθέτηση του υδρομετρητή  επιτοίχια και σύνδεση αυτού με την υδραυλική

εγκατάσταση της οικίας

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του νέου υδρομετρητή, όλα τα μικρουλικά που

απαιτούνται (ρακόρ , γωνίες κ.λ.π),

η εργασία για την αποξήλωση του παλαιού υδρομέτρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (α) του

παρόντος και η τοποθέτηση & σύνδεση

του νέου με την υδραυλική εγκατάσταση της οικίας παραδοτέου σε λειτουργία.

(τεμ)

Προμήθεια επί τόπου υδρομετρητή

ξηρού τύπου (Τ.Ε.) τεμ    1,00x 22,00 = 22,00

Μικροϋλικά (ρακόρ, γωνίες κλπ.) 0,10x 22,00 = 2,20

Εργασία

Τεχνίτη (113)   h 0,30x 19,87 = 5,96

Εργάτη (111)   h 0,30x 15,31 = 4,59

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 34,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,75

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 38.0

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\5.1 Προμήθεια και τοποθέτηση εναέριου δικτύου για προσωρινή υδροδότηση οικιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους εξωτερικού επιτοίχιου ή

εναέριου δικτύου απο σωλήνες PE Φ32 10 Atm ή ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες

που θα κατασκευάζεται μόνο με την εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την

προσωρινή υδροδότηση των ιδιοκτησιών και την αποξήλωση αυτού όταν ολοκληρωθεί

η κατασκευή του δικτύου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των σωλήνων επί τόπου του έργου και σύνδεση

τους με εν λειτουργία αγωγούς ύδρευσης.

Στην περίπτωση που θα επαναχρησιμοποιηθεί φυλάσσεται με μέριμνα του αναδόχου

επί τόπου του έργου.

(ΜΜ)

α) Προμήθεια υλικών (ΥΔΡ Π\6651.2)    m 1,00x 2,39 = 2,39

β) Εργασία

Τεχνίτη (113)  h 0,08x 19,87 = 1,59

Βοηθού τεχνίτη (112)  h 0,12x 16,84 = 2,02

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 6,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι
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A.T. : 39.0

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\5.2 Επαναχρησιμοποίηση σωλήνων εναέριου δικτύου για προσωρινή υδροδότηση
οικιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Για την την επαναχρησιμοποίηση ενός μέτρου μήκους εναέριου δικτύου εφ' όσον αυτό επιβάλουν οι

συνθήκες του έργου, το οποίο έχει

ήδη κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη κατασκευή και την αποξήλωση αυτού όταν

ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του δικτύου επι τόπου του έργου και η σύνδεση - αποσύνδεση

του με τον εν λειτουργία αγωγό

ύδρευσης.

(ΜΜ)

Εργασία

Τεχνίτη (113)  h 0,06x 19,87 = 1,19

Βοηθού τεχνίτη (112)  h 0,08x 16,84 = 1,35

------------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 2,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,54

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 40.0

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\7.1 Προμήθεια και τοποθέτηση παροχής ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για την κατασκευή μιας παροχής ύδρευσης απο τον αγωγό του εναέριου διτκύου μέχρι

την ιδιοκτησία, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση ταύ σύνδεσης Φ32*1" επί του

εναρίου δικτύου έως τον υδρομετρητή της ιδιοκτησίας, με την εργασία της

αποσύνδεσης αυτού απο το παλαιό δίκτυο και την σύνδεση με τον σωλήνα της παροχής

με όλα τα αναγκαία μικροϋλικά που απαιτούνται για τις συνδέσεις, καθώς επίσης

και την εργασία αποξήλωσης της παροχής όταν η υδροδότηση των οικιών μπορεί να

πραγματοποιηθεί απο το νέο δίκτυο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά όλων των υλικών της παροχής στην αποθήκη του

Δήμου για την  περίπτωση που δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, διαφορετικά

φυλάσσονται επί τόπου του έργου με ευθύνη του αναδόχου.

(τεμ)

α) Προμήθεια υλικών (ΥΔΡ Π\6621.1)  m 1,00x 2,39 = 2,39

β) Εργασία

Τεχνίτη (113)  h 0,10x 19,87 = 1,99

Βοηθού τεχνίτη (112)  h 0,10x 16,84 = 1,68

--------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 6,06

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,06

(Ολογράφως) : έξι και έξι λεπτά

A.T. : 41.0

Άρθρο : ΗΛΜ Δ\7.2 Επανατοποθέτηση σωλήνων παροχής ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Για την επαναχρησιμοποίηση μιάς παροχής ύδρευσης που είναι ήδη τοποθετημένη στον αγωγό εναερίου

δικτύου που επαναχρησιμοποιείται για την προσωρινή υδροδότηση των ιδιοκτησιών, ήτοι αποσύνδεση

του υδρομετρητή της οικίας από το παλαιό δίκτυο και σύνδεση του με την υφιστάμενη προσωρινή

παροχή,

καθώς και αποξύλωση αυτού όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου δικτύου.

Στην περίπτωση που υφιστάμενες παροχές ύδρευσης στο επαναχρησιμοποιούμενο εναέριο δίκτυο δεν

επαρκούν

για τις επί τόπου ανάγκες του έργου, τότε κατασκευάζονται νέες παροχές και αποζημιώνονται

σύμφωνα με

το άρθρο ΗΛΜ Δ\7.1

(τεμ)
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Εργασία

Τεχνίτη (113)  h 0,08x 19,87 = 1,59

Βοηθού τεχνίτη (112)  h 0,10x 16,84 = 1,68

--------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 3,27

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,27

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 43.0

Άρθρο : ΟΔΟ Ν\2531 Ανακατασκευή οδοστρωμάτων απο σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2531 100%

Για ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος C16/20, ελάχιστης αναλογίας τσιμέντου 350 Kg

για ανακατασκευή οδοστρωμάτων σε φατνώματα σε μία στρώση πάχους καθοριζόμενου

απο την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αντιολισθητικών ραβδώσεων

επι της επιφάνειας του οδοστρώματος. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται οι

ξυλότυποι, ο σιδηρούς οπλισμός, η μόρφωση βαθμίδων όπου υπάρχουν, καθώς και κάθε απαιτούμενη εν

γένει εργασία και υλικά προς πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά ώς εις Π.Τ.Π. 22 και

504.

(1 m3)

I) Υλικά

1. Τσιμέντο (221) kg     350x 0,0999 = 34,97

2. Αμμος (052) m3    0,40x 12,51 = 5,00

3. Σκύρα (0,7-3 εκ.) (062) m3    0,70x 11 = 7,70

4. Υδωρ (021) m3    0,30x 2,67 = 0,80

5. Ξυλεία πριστή (252) m3   0,001x 290 = 0,29

7. Καρφοβελόνες κλπ. (231) Kg    0,10x 0,927 = 0,09

II) Εργασία

8. Αναμικτήρ (511) ΗΔ    0,90x   711,45/40 = 16,01

9. Τεχνίτης (113)  h    0,90x 19,87 = 17,88

10.Βοηθός τεχνίτη (114)  h    0,90x 23,15 = 20,84

11.Χειρώναξ (111)  h     0,90x 15,31 = 13,78

II) Σταλία αυτοκινήτου και μεταφορά υλικών

α) Ψηφίδων Τψ=15 χλμ

(509)/1000   0,60x1,50x0,82x(2,50+0,70x15)/1000x    414,83 = 3,98

β) Αμμου Τα=15 χλμ

(509)/1000   0,60x1,50x0,54x(2,50+0,70x15)/1000x    414,83 = 2,62

γ) Τσιμέντου Ττ=15 χλμ

(509)/1000   0,60x0,001x350x(2,50+0,70x15)/1000x    414,83 = 1,13

-----------------------------

Αθροισμα ΤΕ = 125,09

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,09

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε και εννέα λεπτά
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,  ΜΑΪΟΣ  2021 



ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ

1. ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικά - Οδοποιία)

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ   (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ)
α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ/ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη

Άρθρου αναθ. ΠΕΤΕΠ 1501-'+ μονάδας Μερική Ολική

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες

ΝΑΟΔΟ Α02 1.1 NΟΔΟ 

1123.Α

02-02-01-00 m
3 500 0,70 350,00

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, 

χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΝΑΟΔΟ 

Α03.3

1.2 NΟΔΟ 

1133.Α

02-02-01-00 m
3 300 8,20 2.460,00

3 Κατασκευή επιχωμάτων ΝΑΟΔΟ Α20 2.0 NΟΔΟ 1530 02-07-01-00 m
3 800 1,05 840,00

4 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 

υπόγειων δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου  

την σταλία του αυτοκινήτου, χωρίς την 

μεταφορά

ΝΑΥΔΡ 

Ν\3.01.02Α 

3.1 ΥΔΡ 6054 08-01-01-00 m
3 860 0,82 705,20

5 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 

υπόγειων δικτύων σε εδάφη βραχώδη 

χωρίς χρήση εκρηκτικών, με την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου  την σταλία του 

αυτοκινήτου, χωρίς την μεταφορά

ΝΑΥΔΡ 

Ν\3.03.02Α

3.2 ΥΔΡ 6055 08-01-01-00 m
3 570 18,80 10.716,00

6 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβρα-χώδες με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και  την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  Για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

ΝΑΥΔΡ 

Ν3.10.02.01

4.1 ΥΔΡ 6081.1 08-01-03-01 m
3 1.000 7,50 7.500,00

7 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύ-ων 

σε έδαφος βραχώδες με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκι-

νήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόστα-

ση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 

Ν3.11.02.01

4.2 ΥΔΡ 6082.1 08-01-03-01 m
3 700 26,30 18.410,00

8 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπο 

συνθήκες στενότητος χώρου 

ΝΑΥΔΡ 3.13 5.1 ΥΔΡ 6081.1 - m
3 100 4,10 410,00

9 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμά-

των υπογείων δικτύων για την αντιμετώ-

πιση πρόσθετων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΝΑΥΔΡ 3.12 5.2 ΥΔΡ 6087 - m 300 15,50 4.650,00

10 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια ΝΑΟΔΟ Β09 6.0 NΟΔΟ 2252 - m
3 50 43,80 2.190,00

11 Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) 

ύψους 1,62 μ

ΝΑΟΔΟ 

Ε05.2

7.0 ΥΔΡ 6812 - m 100 13,70 1.370,00

12 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΝΑΟΔΟ Δ01 8.0 ΟΙΚ 2269Α - m 1.000 1,00 1.000,00

13 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

ΝΑΥΔΡ 5.07 9.0 ΥΔΡ 6069 08-01-03-02 m
3 1.100 20,69 22.759,00

14 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό 

πάχος επίχωσης έως 50cm

ΝΑΥΔΡ 

5.05.01

10.1 ΥΔΡ 6068 08-01-03-02 m
3 160 21,79 3.486,40

15 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό 

πάχος επίχωσης άνω των 50cm

ΝΑΥΔΡ 

5.05.02

10.2 ΥΔΡ 6068 08-01-03-02 m
3 620 20,69 12.827,80

16 Επιχώσεις ορυγμάτων με προιόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ 5.03 11.1 ΥΔΡ 6066 - m
3 470 0,41 192,70

17 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ 5.04 11.2 ΥΔΡ 6067 08-01-03-02 m
3 200 1,55 310,00
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18 Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκα-

φής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος 

οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος σε 

αστικές περιοχές σε απόσταση < 5 km

ΝΑΥΔΡ 

Ν\2.01.01

12.1 ΥΔΡ 6071 m
3
k

m

8.400 0,28 2.352,00

19 Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκα-

φής, αμμοχαλίκων και καθαιρεθέντος 

οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος 

εκτός πόλεως σε οδούς καλής βατότη-

τας σε απόσταση ≥  5 km

ΝΑΥΔΡ 

Ν\2.01.04

12.2 ΥΔΡ 6072 m
3
k

m

144.200 0,19 27.398,00

20 Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος ΟΔΟ Ν\2111 13.0 ΟΔΟ 2111 m
2 1.400 2,75 3.850,00

21 Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟΔΟ Γ02.2 14.0 ΝΟΔΟ 

3211Β

05-03-03-00 m
2 2.000 2,14 4.280,00

22 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15.

ΝΑΟΔΟ 

Β29.2.2

42.0 ΝΟΔΟ 2531 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

01-03-00-00 

01-04-00-00 

01-05-00-00 

m
3 5 89,80 449,00

23 Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από 

σκυρόδεμα C16/20

ΟΔΟ Ν\2531 43.0 ΟΔΟ 2531 m
3 110 125,09 13.759,90

24 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρω-

μάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπο-γείων 

δικτύων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 10cm

ΝΑΥΔΡ 

4.09.02

15.0 ΝΟΔΟ 

4521Β

- m
2 700 18,50 12.950,00

25 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 16.0 ΝΟΔΟ 4110 05-03-11-01 m
2 700 1,20 840,00

26 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΝΑΥΔΡ 7.01 17.0 ΥΔΡ 6301 - m
2 500 2,20 1.100,00

Σύνολο 1 157.156,00 157.156,00

2. ΟΜΑΔΑ Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα, Λοιπές εργασίες)

ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ   (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ)
1 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 

συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΥΔΡ 

9.10.05

44.0 ΥΔΡ 6329 01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

m
3 45 88,00 3.960,00

2 Προμήθεια και προσθήκη προσμί-κτων 

και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 

(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότη-

τας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΝΑΥΔΡ 

9.23.04

45.0 ΥΔΡ 6320.1 - kg 200 0,52 104,00

3 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων 

επιφανειών 

ΝΑΥΔΡ 9.01 46.0 ΥΔΡ 6301 01-03-00-00 

01-04-00-00
m

2 250 8,20 2.050,00

4 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων.

ΝΑΥΔΡ 9.26 47.0 ΥΔΡ 6311 01-02-01-00 kg 2.500 0,98 2.450,00

5 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Β36 48.0 ΝΟΔΟ 2411 - m
2 120 1,75 210,00

Σύνολο 2 8.774,00 8.774,00

3. ΟΜΑΔΑ Γ (Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές, Λοιπές εργασίες δικτύων)
ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ   (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ)

1 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 

ονομ. πίεσης PN 10 atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.04

18.1 ΥΔΡ 6621.1 - m 550 4,60 2.530,00

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / 

ονομ. πίεσης PN 10 atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.06

18.2 ΥΔΡ 6621.1 - m 100 7,60 760,00

- 2 -



α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ/ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη

Άρθρου αναθ. ΠΕΤΕΠ 1501-'+ μονάδας Μερική Ολική

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 =10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm 

/ον. πίεσης PN 10atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.08

18.3 ΥΔΡ 6621.1 m 450 11,90 5.355,00

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 =10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / 

ονομ. πίεσης PN 10atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.09

18.4 ΥΔΡ 6621.2 m 850 15,10 12.835,00

5 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 =10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / 

ονομ. πίεσης PN 10atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.11

18.5 ΥΔΡ 6621.4 m 300 23,80 7.140,00

6 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 

ονομ. πίεσης PN  16atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.44

19.1 ΥΔΡ 6622.1 m 50 6,10 305,00

7 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / 

ονομ. πίεσης PN 16atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.48

19.2 ΥΔΡ 6622.1 m 950 18,40 17.480,00

8 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 Mpa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / 

ονομ. πίεσης PN 16atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.49

19.3 ΥΔΡ 6622.1 m 1.650 21,60 35.640,00

9 Καλύμματα φρεατίων από ελατό 

χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΝΑΥΔΡ 

11.01.02

20.0 ΥΔΡ 6752 - kg 1.200 2,90 3.480,00

10 Απλές σιδηρές κατασκευές ΥΔΡ Ν\6752 21.0 ΥΔΡ 6752 Kg 100 3,44 344,00

11 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. 

Διαστάσεις 63x20χλστ ή 63x25χλστ ή 

63x32χλστ

ΥΔΡ 

Σ\6628.10

22.1 ΥΔΡ 6621 τεμ 10 26,77 267,70

12 Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής. 

Διαστάσεις 90x20χλστ ή 90x25χλστ ή 

90x32χλστ.

ΥΔΡ 

Σ\6628.12

22.2 ΥΔΡ 6621 τεμ 5 30,07 150,35

13 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.03.01.01

23.1 YΔΡ 6651.1 08-06-07-02 τεμ 5 106,00 530,00

14 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.03.01.02

23.2 YΔΡ 6651.1 08-06-07-02 τεμ 2 166,00 332,00

15 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 150 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.03.01.05

23.3 YΔΡ 6651.1 08-06-07-02 τεμ 5 324,00 1.620,00

16 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.03.03.01

24.1 YΔΡ 6651.1 08-06-07-02 τεμ 10 165,00 1.650,00

17 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm και 

ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.03.03.02

24.2 YΔΡ 6651.1 08-06-07-02 τεμ 4 196,00 784,00

18 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, 

ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

ΝΑΥΔΡ 

13.09.01

25.0 ΥΔΡ 6653.1 08-06-07-07 τεμ 5 315,00 1.575,00
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19 Διάταξη χειρισμού βάνας ΝΑΥΔΡ 

Ν\11.01.02

26.0 YΔΡ 6752 τεμ 5 64,69 323,45

20 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 50 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.15.01.01

27.1 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ. 1 100,00 100,00

21 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 80 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.15.01.03

27.2 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ. 2 120,00 240,00

22 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 125 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.15.01.05

27.3 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ. 5 250,00 1.250,00

23 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 50 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.15.02.01

28.1 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ. 1 110,00 110,00

24 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 125 mm

ΝΑΥΔΡ 

13.15.02.05

28.2 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 τεμ. 4 160,00 640,00

25 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 

ύδρευσης από το δίκτυο για διάμετρο 

υφισταμένου αγωγού Φ80 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.20.01

29.1 ΥΔΡ 6630.1 

35% 

ΥΔΡ 6611.1 

65%

- τεμ 6 51,50 309,00

26 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 

ύδρευσης από το δίκτυο για διάμετρο 

υφισταμένου αγωγού Φ150 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.20.03

29.2 ΥΔΡ 6630.1 

35% 

ΥΔΡ 6611.1 

65%

- τεμ 2 67,00 134,00

27 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 

ύδρευσης από το δίκτυο για διάμετρο 

υφισταμένου αγωγού Φ200 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.20.04

29.3 ΥΔΡ 6630.1 

35% 

ΥΔΡ 6611.1 

65%

- τεμ 2 82,00 164,00

28 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 

επέκταση υφισταμένου από οποιοδύ-

ποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί 

από το δίκτυο, με χρήση ειδικών 

τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.18.01

30.1 ΥΔΡ 6611.1 

30% 

ΥΔΡ 6622.1 

70%

- τεμ 8 124,00 992,00

29 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 

επέκταση υφισταμένου από οποιοδύ-

ποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί 

από το δίκτυο, με χρήση ειδικών 

τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Φ 150 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.18.02

30.2 ΥΔΡ 6611.1 

30% 

ΥΔΡ 6622.1 

70%

- τεμ 2 144,00 288,00

30 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 

επέκταση υφισταμένου από οποιοδύ-

ποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί 

από το δίκτυο, με χρήση ειδικών 

τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Φ 200 mm

ΝΑΥΔΡ 

16.18.03

31.0 ΥΔΡ 6611.1 

30% 

ΥΔΡ 6622.1 

70%

- τεμ 2 175,00 350,00

31 Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας 

σύνδεσης

ΗΛΜ Η\7.1 32.0 ΗΛΜ 7 τεμ 10 55,38 553,80

32 Κατασκευή παροχής ύδρευσης πλέον 

της μίας σύνδεσης

ΗΛΜ Η\7.2 33.0 ΗΛΜ 7 τεμ 5 69,14 345,70

33 Φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ύδρευσης 

με χυτοσιδηρό κάλυμμα 

ΦΡΕΑΤ ΙΣΥ 34. ΗΛΜ 7 τεμ 15 115,74 1.736,10

34 Επέκταση παροχής ύδρευσης ΗΛΜ Υ\7 35.0 ΗΛΜ 7 m 50 8,41 420,50

35 Επανατοποθέτηση υδρομετρητών ΗΛΜ Π\11 36.0 ΗΛΜ 11 τεμ 10 25,70 257,00

36 Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυμε-

τρικού υδρομετρητή 1/2" ξηρού τύπου

ΗΛΜ Δ\11 37.0 ΗΛΜ 11 τεμ 5 34,75 173,75

37 Προμήθεια και τοποθέτηση εναέριου 

δικτύου για προσωρινή υδροδότηση 

οικιών

ΗΛΜ Δ\5.1 38.0 ΗΛΜ 5 μμ 50 6,00 300,00

38 Επαναχρησιμοποίηση σωλήνων 

εναέριου δικτύου για προσωρινή 

υδροδότηση οικιών

ΗΛΜ Δ\5.2 39.0 ΗΛΜ 5 μμ 150 2,54 381,00

39 Προμήθεια και τοποθέτηση παροχής 

ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

ΗΛΜ Δ\7.1 40.0 ΗΛΜ 7 τεμ 10 6,06 60,60
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40 Επανατοποθέτηση σωλήνων παροχής 

ύδρευσης σε εναέριο δίκτυο

ΗΛΜ Δ\7.2 41.0 ΗΛΜ 7 τεμ 30 3,27 98,10

Σύνολο  3 102.005,05 102.005,05

ΣΥΝΟΛΟ  1 - 2 - 3 267.935,05

Μυτιλήνη,  Μάιος 2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Δαπάνη

Μερική Ολική

Α.  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (Έργα Υδραυλικά και Η/Μ)

1. Χωματουργικά - Οδοποιία 157.156,00

2. Κατασκευές από σκυρόδεμα - Λοιπές εργασίες 8.774,00

3. Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές, Λοιπές εργασίες δικτύων 102.005,05

Σύνολο 267.935,05

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 48.228,31

Αθροισμα 316.163,36

Απρόβλεπτα  15% 47.424,50

Λοιπές απολογιστικές εργασίες 20.000,00

Σύνολο Α 383.587,86

B.  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Έργα Η/Μ)

1. Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων (Η/Μ εργασίες ) 16.569,00

Σύνολο 16.569,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 2.982,42

Αθροισμα 19.551,42

Απρόβλεπτα  15% 2.932,71

Λοιπές απολογιστικές εργασίες

Σύνολο Γ 22.484,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 284.504,05

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 51.210,73

Αθροισμα 1 335.714,78

Απρόβλεπτα  15% 50.357,22

Αθροισμα 2 386.072,00

Λοιπές απολογιστικές εργασίες 20.000,00

Πρόβλεψη αναθεώρησης 928,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 407.000,00

Φ.Π.Α. 17% 69.190,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 476.190,00

Μυτιλήνη,  Μάιος 2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣEMMANOYHΛ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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