
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΚΡΗΤΗΣ                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

ΕΡΓΟ : 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ 
ΛΑΠΠΑΙΩΝ 4/19 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα εργολαβία προϋπολογισμού 99.200€ με ΦΠΑ, η ΔΕΥΑΡ πρόκειται να κάνει εργασίες συντήρησης στο 
εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στα δημοτικά διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, 
επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας. Επίσης 
υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων. Λόγω της 
φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα 
είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές 
στον ανάδοχο. Επίσης λόγω της φύσεως των έργων, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων ακριβής προμέτρηση 
εργασιών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες κατά τη σύνταξη της οικονομικής 
προσφοράς τους, ότι ο προϋπολογισμός που δίνεται περιγράφει τη φύση των εργασιών που δύναται να εκτελεσθούν, σε 
ποσότητες που θα απαιτηθούν στην πράξη. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της 
εργολαβίας. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στις θέσεις επέμβασης. Αμέσως μετά την επισκευή 
της βλάβης, το όρυγμα θα επιχώνεται με τα υλικά που προβλέπονται στη μελέτη και αφού γίνει κατάλληλη συμπίεση θα 
διαστρώνεται ψυχρό ασφαλτικό υλικό μέχρι τη στάθμη της υφιστάμενης οδού με μέσο πάχους 4 εκ. Με τον τρόπο αυτό θα 
γίνεται η προσωρινή αποκατάσταση του σημείου και θα δίνεται σε κυκλοφορία. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί δυο φορές ημερησίως (πρωί-βράδι) τα σημεία στα οποία έχει επέμβει και 
να συμπληρώνει με ψυχρό ασφαλτικό υλικό μέχρι την οριστική αποκατάσταση με ασφαλτικό σκυρόδεμα κυκλοφορίας. 
Η οριστική αποκατάσταση θα πραγματοποιείται χαράζοντας με ασφαλτοκόπτη τα όρια της τομής και στη συνέχεια θα γίνεται 
απόξεση της στρώσης του ψυχρού ασφαλτικού σε βάθος 5 εκ. Ακολούθως θα συμπιέζεται εκ νέου το υλικό επίχωσης και 
αφού ψεκασθεί με το υλικό της ασφαλτικής προεπάλειψης, θα γίνεται η διάστρωση και συμπύκνωση του ασφαλτικού 
τάπητα κυκλοφορίας. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διάστρωση ψυχρού ασφαλτικού ώστε να μπορεί το τμήμα να δοθεί σε 
κυκλοφορία άμεσα, θα τοποθετείται σήμανση με κώνους, ταινίες σήμανσης και αναλάμποντες φανούς επισήμανσης 
κινδύνου, μέχρι της προσωρινής αποκατάστασης. Έως τότε ο Ανάδοχος θα επιθεωρεί τα μέτρα ασφαλείας και θα φροντίζει 
για την τήρησή τους. 
 
Ο ανάδοχος θα φωτογραφίζει τις θέσεις των επεμβάσεων πριν και μετά την αποκατάσταση στην πρότερη μορφή. 
Γενικά και αν δεν καθορίζεται ιδιαίτερα στην εκάστοτε εντολή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 
-Να διαθέτει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με σταθερό και κινητό τηλέφωνο για την αναγγελία της βλάβης. 
-Να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης το πολύ σε μια ώρα και 30 λεπτά μετά την ειδοποίηση του από την υπηρεσία 
-Να επισκευάζει βλάβες που θα αναγγελθούν από τις 7:00π.μ. έως τις 7:00μ.μ. καθημερινά αλλά και τις αργίες. 
-Να επισκευάζει κατ’ ελάχιστο πέντε (5) βλάβες ανά ημέρα (7:00π.μ. έως 7:00μ.μ.), εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία και να 
μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον δύο συμβάντα ταυτόχρονα. 
Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του θα εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 10 της ΕΣΥ. 
Για τη διακοπή της ροής του νερού στο δίκτυο, προκειμένου να γίνει η επισκευή, είναι υπεύθυνη η ΔΕΥΑΡ. 
Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τον N4412/2016, Ν3669/08, Ν1418/84 και ΠΔ609/85 όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήμερα. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ.  
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ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ 4/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΒΛΑΒΕΣ

Συντήρηση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη. Για
συντηρήσεις με μήκος
επέμβασης έως 3μ. Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ63  έως Φ110

1 ΝΑΥΔΡ
16.18Ν.1

101,00 335,00 33.835,001 ΤΕΜ30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Συντήρηση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη. Για
συντηρήσεις με μήκος
επέμβασης έως 3μ. Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

2 ΝΑΥΔΡ
16.18Ν.2

35,00 353,00 12.355,002 τεμ.30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Συντήρηση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη. Για
συντηρήσεις με μήκος
επέμβασης έως 3μ. Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

3 ΝΑΥΔΡ
16.18Ν.3

16,00 390,00 6.240,003 τεμ.30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Συντήρηση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη. Για
συντηρήσεις με μήκος
επέμβασης έως 3μ. Για
συντήρηση αγωγού παροχής
ακινήτου οιασδήποτε
διαμέτρου

4 ΝΑΥΔΡ
16.18Ν.4

10,00 60,00 600,004 τεμ.30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Πρόσθετη αποζημίωση για τη
συντήρηση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης
οποιουδήποτε υλικού ο οποίος
έχει υποστεί βλάβη. Στο τμήμα
αγωγού  που υπερβαίνει τα
3μ.

5 ΝΑΥΔΡ 16.18Π 50,00 47,00 2.350,005 μ.μ.30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Σύνολο : 1. ΒΛΑΒΕΣ 55.380,0055.380,00

2. ΛΟΙΠΕΣ

Κατασκευή φρεατίου
υδροσυλλογής ομβρίων
υδάτων, στο κατάστρωμα
κυκλοφορίας της οδού

1 ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.3 1,00 200,00 200,006 τεμ.50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

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

2 ΝΑΥΔΡ
3.10.02.01

1,00 13,00 13,007 m3ΥΔΡ 6081.1

Σε μεταφορά 213,00 55.380,00

Σελίδα 1 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 213,00 55.380,00

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

3 ΝΑΥΔΡ
3.11.02.01

1,00 31,80 31,808 m3ΥΔΡ 6082.1

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

4 ΝΑΥΔΡ 5.07 1,00 16,80 16,809 m3ΥΔΡ 6069

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

5 ΝΑΥΔΡ 5.05.01 1,00 17,90 17,9010 m3ΥΔΡ 6068

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

6 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

1,00 94,20 94,2011 m3ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευή κιβωτιοειδών
oχετών με οπλισμένο
σκυρόδεμα C20/25

7 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.2

1,00 133,00 133,0012 m3ΝΟΔΟ 2551

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

8 ΝΑΟΔΟ Β30.2 1,00 1,15 1,1513 kgΝΟΔΟ 2612

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

9 ΝΑΟΔΟ Β30.3 1,00 1,15 1,1514 kgΥΔΡ 7018

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

10 ΝΑΥΔΡ
12.10.03

1,00 7,00 7,0015 mΥΔΡ 6711.1

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

11 ΝΑΥΔΡ
12.10.04

1,00 9,30 9,3016 mΥΔΡ 6711.2

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

12 ΝΑΥΔΡ
12.10.05

1,00 14,70 14,7017 mΥΔΡ 6711.3

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

13 ΝΑΥΔΡ
12.10.06

1,00 22,80 22,8018 mΥΔΡ 6711.4

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 355 mm

14 ΝΑΥΔΡ
12.10.07

1,00 27,60 27,6019 mΥΔΡ 6711.5

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

15 ΝΑΥΔΡ
12.10.08

1,00 34,00 34,0020 mΥΔΡ 6711.6

Σε μεταφορά 624,40 55.380,00

Σελίδα 2 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 624,40 55.380,00

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

16 ΝΑΥΔΡ
12.10.09

1,00 50,30 50,3021 mΥΔΡ 6711.7

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 630 mm

17 ΝΑΥΔΡ
12.10.10

1,00 77,00 77,0022 mΥΔΡ 6711.7

Παροχή  αποχέτευσης18 ΗΛΜ 10Ν.1 1,00 200,00 200,0023 τεμ.ΗΛΜ 5

Παροχή ύδρευσης διατομής
από 1/2" έως Φ32

19 ΗΛΜ Ν\5 1,00 120,00 120,0024 ΤΕΜΗΛΜ 5

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

20 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

1,00 2,90 2,9025 kgΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο

21 ΝΑΥΔΡ
11.02.04

1,00 2,90 2,9026 kgΥΔΡ 6752

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

22 ΝΑΟΔΟ Α02.1 1,00 7,10 7,1027 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση πλακοστρώσεων
πεζοδρομίων.

23 ΝΑΥΔΡ 4.04 1,00 12,95 12,9528 m2ΥΔΡ 6807

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

24 ΝΑΥΔΡ 4.10 1,00 25,80 25,8029 m2ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση πεζοδρομίου
από άοπλο σκυρόδεμα στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων.

25 ΝΑΥΔΡ 4.11 1,00 10,30 10,3030 m2ΥΔΡ 6804

Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα

26 ΝΑΥΔΡ 4.13 1,00 26,10 26,1031 m3ΥΔΡ 6082.1

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D1000 mm

27 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.07

1,00 144,00 144,0032 mΥΔΡ 6551.7

Επισκευή - προσαρμογή
φρεατίου ελέγχου δικτύου
αποχέτευσης, στο
κατάστρωμα κυκλοφορίας της
οδού

28 ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.1 1,00 250,00 250,0033 τεμ.50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Επισκευή - προσαρμογή
φρεατίου υδροσυλλογής
ομβρίων υδάτων, στο
κατάστρωμα κυκλοφορίας της
οδού

29 ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.2 1,00 300,00 300,0034 τεμ.50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Καθαρισμός περιβάλλοντος
χώρου δεξαμενής

30 ΠΡΣ 01Ν.1 1,00 300,00 300,0035 τεμ.ΠΡΣ 5390

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

31 ΝΑΥΔΡ
11.05.01

1,00 1,65 1,6536 kgΥΔΡ 6751

Σε μεταφορά 2.155,40 55.380,00

Σελίδα 3 από 4



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 2.155,40 55.380,00

Κατασκευές από χαλύβδινα
προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς
την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του
έργου Κατασκευές με
περιορισμένη μηχανουργική
επεξεργασία

32 ΝΑΥΔΡ
11.05.02

1,00 2,10 2,1037 kgΥΔΡ 6751

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

33 ΝΑΥΔΡ
11.07.01

103,00 0,12 12,3638 kgΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή προστασία
χαλύβδινων κατασκευών
Εφαρμογή  θερμού
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm (μικρά).

34 ΝΑΥΔΡ
11.07.02

1,00 0,31 0,3139 kgΥΔΡ 6751

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

35 ΝΑΥΔΡ
11.08.01

1,00 0,18 0,1840 kgΥΔΡ 6751

Συναρμολόγηση -
εγκατάσταση μεταλλικών
κατασκευών

36 ΝΑΥΔΡ 11.09 1,00 0,23 0,2341 kgΥΔΡ 6751

Περίφραξη  ύψους 1,60 μ37 ΝΑΟΔΟ
Δ\Ε05Ν.1

1,00 15,00 15,0042 mΥΔΡ 6812

Πρόσθετη αποζημείωση για
την αποκατάσταση
οδοστρώματος στα άρθρα
ΝΑΥΔΡ 16.18 με χρήση
ψυχρού ασφαλτομίγματος

38 ΝΑΟΔΟ 4521Π 1,00 42,00 42,0043 τεμ.ΟΙΚ 6104

Πρόσθετη αποζημείωση για
την αποκατάσταση
οδοστρώματος στο άρθρο
ΝΑΥΔΡ 16.18Π με χρήση
ψυχρού ασφαλτομίγματος

39 ΝΑΟΔΟ 4521Κ 1,00 21,00 21,0044 μ.μ.ΟΙΚ 6104

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων σε τυχαίες μη
γειτνιάζουσες θέσεις. Αφορά
τοπικές επεμβάσεις επιφανείας
έως 10τ.μ. έκαστη.

40 ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.2 53,00 25,00 1.325,0045 m2ΟΔΟΝ 4521Β

Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΕΣ 3.573,583.573,58

58.953,58

10.611,64

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

69.565,22

10.434,78

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

80.000,00

19.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.200,00

ΡΕΘΥΜΝΟ       4/7/2019 ΡΕΘΥΜΝΟ       4/7/2019         

Οι μελετητές Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18Ν.1 Συντήρηση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη. Για συντηρήσεις με μήκος επέμβασης έως 3μ. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ63  έως Φ110

A.T. : 1

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Η συντήρηση αφορά αγωγούς δικτύου ΥΔΡ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από οποιαδήποτε

αιτία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: Η φωτογράφιση πριν και μετά της θέσης της επέμβασης.Η χρήση

ασφαλτοκόπτη πριν την εκσκαφή των ορυγμάτων, η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος

ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή τυχόν επιστρώσεις) με την φορτοεκφόρτωση

και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον χώρο

απόρριψής τους , η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προμήθεια και μεταφορά της

άμμου στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισμός του αγωγού με αυτήν, η προμήθεια του αναγκαίου

θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ Ο-155 η μεταφορά του στο χώρο του έργου, η επίχωση και

συμπύκνωση κάθε είδους ορυγμάτων με το θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0-155, και η

αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην αρχική τους μορφή είτε με προσεκτική αφαίρεση και

επανατοποθέτηση των παλιών υλικών είτε με νέα υλικά όπως π.χ. πλάκες πεζοδρομίου. Πριν την

αποκατάσταση θα γίνεται πάλι χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να προκύπτει τομή κανονικού σχήματος με

κατακόρυφες παρειές.

Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση δεν γίνεται αυθημερόν, η τομή επιχώνεται με αδρανές υλικό

το οποίο συμπυκνώνεται και επαλείφεται προσωρινά με ασφαλτικό γαλάκτωμα επιλογής της υπηρεσίας,

ώστε το υλικό να μην παρασύρεται από τα διερχόμενα οχήματα μέχρι την τελική διάστρωση του

υλικού αποκατάστασης. Αν αντί γαλακτώματος χρησιμοποιηθεί ψυχρή άσφαλτος, αυτή τιμολογείται

ιδιαιτέρως.

Για τμήμα συντήρησης αγωγού με μήκος έως 3,0 μέτρα.

Τιμή ανά τεμ.

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ63 έως Φ110.

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18Ν.2 Συντήρηση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη. Για συντηρήσεις με μήκος επέμβασης έως 3μ. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ125 έως Φ160

A.T. : 2

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Η συντήρηση αφορά αγωγούς δικτύου ΥΔΡ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από οποιαδήποτε

αιτία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: Η φωτογράφιση πριν και μετά της θέσης της επέμβασης.Η χρήση

ασφαλτοκόπτη πριν την εκσκαφή των ορυγμάτων, η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος

ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή τυχόν επιστρώσεις) με την φορτοεκφόρτωση

και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον χώρο

απόρριψής τους , η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προμήθεια και μεταφορά της

άμμου στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισμός του αγωγού με αυτήν, η προμήθεια του αναγκαίου

θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ Ο-155 η μεταφορά του στο χώρο του έργου, η επίχωση και

συμπύκνωση κάθε είδους ορυγμάτων με το θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0-155, και η

αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην αρχική τους μορφή είτε με προσεκτική αφαίρεση και

επανατοποθέτηση των παλιών υλικών είτε με νέα υλικά όπως π.χ. πλάκες πεζοδρομίου. Πριν την

αποκατάσταση θα γίνεται πάλι χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να προκύπτει τομή κανονικού σχήματος με

κατακόρυφες παρειές.

Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση δεν γίνεται αυθημερόν, η τομή επιχώνεται με αδρανές υλικό

το οποίο συμπυκνώνεται και επαλείφεται προσωρινά με ασφαλτικό γαλάκτωμα επιλογής της υπηρεσίας,

ώστε το υλικό να μην παρασύρεται από τα διερχόμενα οχήματα μέχρι την τελική διάστρωση του

υλικού αποκατάστασης. Αν αντί γαλακτώματος χρησιμοποιηθεί ψυχρή άσφαλτος, αυτή τιμολογείται

ιδιαιτέρως.
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Για τμήμα συντήρησης αγωγού με μήκος έως 3,0 μέτρα.

Τιμή ανά τεμ.

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ125 έως Φ160.

Ευρώ (Αριθμητικά): 353,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18Ν.3 Συντήρηση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη. Για συντηρήσεις με μήκος επέμβασης έως 3μ. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ175 έως Φ225

A.T. : 3

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Η συντήρηση αφορά αγωγούς δικτύου ΥΔΡ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από οποιαδήποτε

αιτία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: Η φωτογράφιση πριν και μετά της θέσης της επέμβασης.Η χρήση

ασφαλτοκόπτη πριν την εκσκαφή των ορυγμάτων, η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος

ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή τυχόν επιστρώσεις) με την φορτοεκφόρτωση

και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον χώρο

απόρριψής τους , η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προμήθεια και μεταφορά της

άμμου στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισμός του αγωγού με αυτήν, η προμήθεια του αναγκαίου

θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ Ο-155 η μεταφορά του στο χώρο του έργου, η επίχωση και

συμπύκνωση κάθε είδους ορυγμάτων με το θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0-155, και η

αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην αρχική τους μορφή είτε με προσεκτική αφαίρεση και

επανατοποθέτηση των παλιών υλικών είτε με νέα υλικά όπως π.χ. πλάκες πεζοδρομίου. Πριν την

αποκατάσταση θα γίνεται πάλι χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να προκύπτει τομή κανονικού σχήματος με

κατακόρυφες παρειές.

Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση δεν γίνεται αυθημερόν, η τομή επιχώνεται με αδρανές υλικό

το οποίο συμπυκνώνεται και επαλείφεται προσωρινά με ασφαλτικό γαλάκτωμα επιλογής της υπηρεσίας,

ώστε το υλικό να μην παρασύρεται από τα διερχόμενα οχήματα μέχρι την τελική διάστρωση του

υλικού αποκατάστασης. Αν αντί γαλακτώματος χρησιμοποιηθεί ψυχρή άσφαλτος, αυτή τιμολογείται

ιδιαιτέρως.

Για τμήμα συντήρησης αγωγού με μήκος έως 3,0 μέτρα.

Τιμή ανά τεμ.

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ175 έως Φ225.

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18Ν.4 Συντήρηση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού ο οποίος έχει υποστεί
βλάβη. Για συντηρήσεις με μήκος επέμβασης έως 3μ. Για συντήρηση αγωγού παροχής
ακινήτου οιασδήποτε διαμέτρου

A.T. : 4

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Η συντήρηση αφορά αγωγούς δικτύου ΥΔΡ που έχουν υποστεί βλάβη και διαρρέουν από οποιαδήποτε

αιτία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξής: Η φωτογράφιση πριν και μετά της θέσης της επέμβασης.Η χρήση

ασφαλτοκόπτη πριν την εκσκαφή των ορυγμάτων, η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος

ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή τυχόν επιστρώσεις) με την φορτοεκφόρτωση

και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής με αυτοκίνητο για οποιαδήποτε απόσταση, έως τον χώρο

απόρριψής τους , η προσαύξηση για την τυχόν ύπαρξη αγωγών ΟΚΩ, η προμήθεια και μεταφορά της

άμμου στο χώρο του έργου και ο εγκιβωτισμός του αγωγού με αυτήν, η προμήθεια του αναγκαίου
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θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ Ο-155 η μεταφορά του στο χώρο του έργου, η επίχωση και

συμπύκνωση κάθε είδους ορυγμάτων με το θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ 0-155, και η

αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην αρχική τους μορφή είτε με προσεκτική αφαίρεση και

επανατοποθέτηση των παλιών υλικών είτε με νέα υλικά όπως π.χ. πλάκες πεζοδρομίου. Πριν την

αποκατάσταση θα γίνεται πάλι χρήση ασφαλτοκόπτη ώστε να προκύπτει τομή κανονικού σχήματος με

κατακόρυφες παρειές.

Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση δεν γίνεται αυθημερόν, η τομή επιχώνεται με αδρανές υλικό

το οποίο συμπυκνώνεται και επαλείφεται προσωρινά με ασφαλτικό γαλάκτωμα επιλογής της υπηρεσίας,

ώστε το υλικό να μην παρασύρεται από τα διερχόμενα οχήματα μέχρι την τελική διάστρωση του

υλικού αποκατάστασης. Αν αντί γαλακτώματος χρησιμοποιηθεί ψυχρή άσφαλτος, αυτή τιμολογείται

ιδιαιτέρως.

Για τμήμα συντήρησης αγωγού με μήκος έως 3,0 μέτρα.

Τιμή ανά τεμ.

 Για συντήρηση αγωγού παροχής ακινήτου οιασδήποτε διαμέτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18Π Πρόσθετη αποζημίωση για τη συντήρηση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε
υλικού ο οποίος έχει υποστεί βλάβη. Στο τμήμα αγωγού  που υπερβαίνει τα 3μ.

A.T. : 5

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Πρόσθετη αποζημίωση για την συντήρηση αγωγού στο τμήμα πέραν των 3.0μ. (η πληρωμή για το τμήμα

έως 3.0 μ. γίνεται με το τεμ. σύμφωνα με το ΝΑΥΔΡ 16.18Ν)

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασίες και τα υλικά που περιγράφονται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 16.18Ν.

Για το τμήμα αγωγού που υπερβαίνει τα 3,0 μέτρα.

Τιμή ανά μ. μήκους πέραν των 3,0μ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,00

(Ολογράφως) : σαράντα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.3 Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, στο κατάστρωμα κυκλοφορίας της
οδού

A.T. : 6

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, στην τελική στάθμη κυκλοφορίας

της οδού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 το οποίο παρασκευάζεται

επί τόπου από αυτοφερόμενη μπετονιέρα, του ξυλότυπου και ο σιδηρός οπλισμός B500c.

Η στερέωση του πλαισίου έδρασης της εσχάρας φρεατίου, θα γίνεται με εγκιβωτισμό της στο τοίχωμα

του φρεατίου, για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της έδρασης της εσχάρας.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες όπως: τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφές για τη δημιουργία

του υπόγειου φρεατίου ή την καθαίρεση του παλαιού φρεατίου, καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο

και άοπλο σκυρόδεμα, η προσεκτική αποξήλωση παλιάς εσχάρας η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί

ξανά,οι φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αποθέσεις πλεοναζόντων υλικών, θραυστό υλικό λατομείου,

τάπητας ασφαλτικού υλικού Α265 για την προσαρμογή στο οδοστρωμα κτλ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά, καθώς και οι πάσης φύσεως

αποζημιώσεις για καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους, λόγω στενότητας χώρου ή στο εύρος κατάληψης

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, καθώς και για τις  απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων και την

αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής γύρω από τα φρεάτια.

Δεν περιλαμβάνεται η αξία της εσχάρας, η οποία θα πληρωθεί ιδιαίτερα ή θα χορηγηθεί από την

υπηρεσία.
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Επιμέτρηση ανά μέτρο μήκους φρεατίου υδροσυλλογής το οποίο φέρει εσχάρες μεγίστων διαστάσεων

60εκ  x 96εκ.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως κατασκευασμένου και προσαρμοσμένου στην τελική στάθμη κυκλοφορίας

της οδού, φρεατίου όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

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. : 7

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.

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 13,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00
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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. : 8

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".

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.

ΕΥΡΩ : 26,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 31,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,80

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

A.T. : 9

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
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"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) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 16,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

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

A.T. : 10

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 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) : δέκα επτά και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 17,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,90

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

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.
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Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

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

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

σκυροδέματος,

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

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

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

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

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

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

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

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

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

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

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

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

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

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

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

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

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

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

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

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

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

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

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

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

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

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο 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
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Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων,

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 94,20

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.2 Κατασκευή κιβωτιοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551

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

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

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

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

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

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

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

σκυροδέματος,

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

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

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

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

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

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

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

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

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

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

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

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

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

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

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

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

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

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

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

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

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

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

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

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

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

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

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
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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

Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή

καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και

πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων που

συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού

ανοίγματος μέχρι 8,00 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την

έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

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

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |
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|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

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

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως

κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

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

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται

με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
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έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

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

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

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

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

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

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

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

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην

περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα

απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1
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Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
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τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,70

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".
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Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,80

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.07 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.5

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

Σελίδα 17 από 30



Τιμολόγιο δημοπράτησης

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,60

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.08 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.09 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
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Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,30

(Ολογράφως) : πενήντα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την

σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
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 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά

Άρθρο : ΗΛΜ 10Ν.1 Παροχή  αποχέτευσης

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή παροχής αποχέτευσης ακινήτου που περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εκσκαφές από το

φρεάτιο ελέγχου μέχρι το κεντρικό δίκτυο. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι εργασίες και τα υλικά

που απαιτούνται (σωλήνα PVC Σ41 Φ160, σαμάρι από PVC κατάλληλης προσαρμογής με τον αγωγό,

γωνιές κτλ) καθώς και η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό υλικό.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\5 Παροχή ύδρευσης διατομής από 1/2" έως Φ32

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Κατασκευή παροχών ύδρευσης διατομής από 1/2" έως Φ32 σε δίκτυα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται

όλα τα υλικά και η εργασία, δηλαδή, η θραύση σκυροδέματος, η εκσκαφή τάφρου, η σύνδεση με το

κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η κατασκευή φρεατίου, όπου είναι απαραίτητη, οι αποκαταστάσεις των

οδοστρωμάτων κλπ., όπως  επίσης  και  των  υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών κλπ παράδοσης σε λειτουργία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η

αγορά υδρομέτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

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

A.T. : 25

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
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),

της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την

φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους

καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή

επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 7,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6807

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών,

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το

ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.
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Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της

πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική

παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς ΑΝΑ m2,εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)     0,10 x 25 x 0,22 =    0,55

Συνολικό κόστος άρθρου 12,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,95

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί

για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των

τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής,

χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος,

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις

(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της

ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης

πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων.

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
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α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η

διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση.

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος

από χαλαρά υλικά

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου,

πάχους ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε

να εναρμονίζεται πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών,

αρμών κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      25 x 0,22 =    5,50

Συνολικό κόστος άρθρου 26,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes)

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το

    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής

    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
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Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής

μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,

με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την

μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 144,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.1 Επισκευή - προσαρμογή φρεατίου ελέγχου δικτύου αποχέτευσης, στο κατάστρωμα
κυκλοφορίας της οδού

A.T. : 33

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Για την πλήρη επισκευή - προσαρμογή φρεατίου ελέγχου δικτύου αποχέτευσης στην τελική στάθμη

κυκλοφορίας της οδού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η καθαίρεση και ανακατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και

σιδηρό οπλισμό B500c, της οροφής του φρεατίου καθώς και τμήματος των κατακορύφων τοιχωμάτων

του, για τη διασφάλιση επαρκούς αγκύρωσης των οπλισμών.

Μετά την καθαίρεση του σαθρού σκυροδέματος θα διανοίγονται οπές στο εναπομένων σκυρόδεμα, όπου

και θα στερεώνεται με ρητίνη ο νέος οπλισμός, κατά την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Η στερέωση του πλαισίου του υπάρχοντος καλύμματος φρεατίου, θα γίνεται με σιδερένια στηρίγματα,

τα οποία θα συγκολλώνται στην εσχάρα οπλισμού του φρεατίου (στα τοιχώματα ή στην οροφή), για να

εξασφαλίζεται η σταθερότητα της έδρασης του καλύμματος.

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη ενσωμάτωση

του φρεατίου στην οδό όπως: εκσκαφές, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αποθέσεις πλεοναζόντων

υλικών, θραυστό υλικό λατομείου, τάπητας ασφαλτικού υλικού Α265 κτλ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά, καθώς και οι πάσης φύσεως

αποζημιώσεις για καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους λόγω στενότητας χώρου ή στο εύρος κατάληψης
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οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, καθώς και για απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων και την αντιστήριξη

των πρανών εκσκαφής γύρω από τα φρεάτια.

Επιμέτρηση ανά τεμάχιο πλήρως επισκευασμένου φρεατίου ελέγχου δικτύου αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως επισκευασμένου και προσαρμοσμένου στην τελική στάθμη κυκλοφορίας της

οδού, φρεατίου όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.6Ν.2 Επισκευή - προσαρμογή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, στο κατάστρωμα
κυκλοφορίας της οδού

A.T. : 34

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ 6301

Για την πλήρη επισκευή - προσαρμογή φρεατίου  υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων, στην τελική στάθμη

κυκλοφορίας της οδού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η καθαίρεση και ανακατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και

σιδηρό οπλισμό B500c, του τμήματος των κατακορύφων τοιχωμάτων του, για τη διασφάλιση επαρκούς

αγκύρωσης των οπλισμών.

Μετά την καθαίρεση του σαθρού σκυροδέματος θα διανοίγονται οπές στο εναπομένων σκυρόδεμα, όπου

και θα στερεώνεται με ρητίνη ο νέος οπλισμός, κατά την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Η στερέωση του πλαισίου έδρασης της εσχάρας φρεατίου, θα γίνεται με σιδερένια στηρίγματα, τα

οποία θα συγκολλώνται στην εσχάρα οπλισμού του φρεατίου (στα τοιχώματα), για να εξασφαλίζεται η

σταθερότητα της έδρασης της εσχάρας.

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη ενσωμάτωση

του φρεατίου στην οδό όπως: εκσκαφές, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και αποθέσεις πλεοναζόντων

υλικών, θραυστό υλικό λατομείου, τάπητας ασφαλτικού υλικού Α265 κτλ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά, καθώς και οι πάσης φύσεως

αποζημιώσεις για καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους, λόγω στενότητας χώρου ή στο εύρος κατάληψης

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, καθώς και για τις  απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων και την

αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής γύρω από τα φρεάτια.

Επιμέτρηση ανά τεμάχιο πλήρως επισκευασμένου φρεατίου υδροσυλλογής.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως επισκευασμένου και προσαρμοσμένου στην τελική στάθμη κυκλοφορίας της

οδού, φρεατίου όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΠΡΣ 01Ν.1 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενής

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενής με οποιεσδήποτε διαστάσεις με μηχανικά μέσα ή με τα

χέρια.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), εκρίζωση φυτών,

απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που

απαιτούνται.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.05.01 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των

εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν

μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και

μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και

λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων

(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών

παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),

καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται

στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της

προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα

επιμέρους άρθρα.

 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία.

 Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και συγκόλληση των

μορφοχαλύβων.

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 E/kg

 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών

υπολογισμών του βάρους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική
επεξεργασία

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των

εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν

μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και

μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η

οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και

λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων

(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών

παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),

καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται

στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της

προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα

επιμέρους άρθρα.
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 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία.

 Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση

ή στραντζάρισμα.

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 E/kg

 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών

υπολογισμών του βάρους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (rust primer)

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση

των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή

τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών

υδραυλικών έργων".

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των

επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική

αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.

 Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25  5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής

απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη

εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από  την έναρξη της μηχανουργικής

επεξεργασίας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,12

(Ολογράφως) : δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.02 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση

των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή

τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών

υδραυλικών έργων".

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των

επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική

αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

 Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη

διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα

ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,31

(Ολογράφως) : τριάντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.08.01 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη
διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο
διαβροχής.

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό

πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε

απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01

"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη

επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.

 Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07

-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του

σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,18

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την

τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών

κατασκευών που έχουν προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και

έχουν ήδη βαφεί.

Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών

διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση,

η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή

συρρικνούμενο κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο

σκυρόδεμα, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή

των στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου),

επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων

και συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται

με βάση το άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το βάρος της κατασκευής).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,23

(Ολογράφως) : είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Ε05Ν.1 Περίφραξη  ύψους 1,60 μ

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

        Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ύψους 1,60μ. επιλογής της υπηρεσίας, το οποίο στερεώνεται σε

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 2" πάχους 4mm ή γαλβανισμένους από μορφοσίδηρο πασσάλους

διατομής Γ 50x50x4mm με τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 3,00 μ. και στερέωσή τους με

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 σε κάθε είδους έδαφος. Οι πάσσαλοι θα έχουν ύψος 2,5μ. και η

απόληξή τους μήκους 50εκ. θα σχηματίζει γωνία 30 από την κατακόρυφο και προς το εσωτερικό. Στο

τμήμα αυτό τοποθετούνται τρεις σειρές αγκαθωτό διπλό σύρμα Φ2,5mm. Επίσης θα τοποθετηθούν

αντηρίδες ανά πέντε πασσάλους.
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        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση

στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του συρματοπλέγματος, των πασσάλων και λοιπών υλικών, η

δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών θεμελίωσης, διευθέτησης της στάθμης του εδάφους στη θέση

τοποθέτησης της περίφραξης, απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για

απόρριψη ή χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, τοποθέτησης και στερέωσης όλων

των υλικών μεταξύ τους και στο έδαφος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας έστω κι αν

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της

κατασκευής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους

όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη των φθορών, των απομειώσεων, των

αντηρίδων και των γωνιαίων πασσάλων σύμφωνα με τα σχέδια για την έντεχνη κατασκευή της

περίφραξης σε έδαφος οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης, για βαθμιδωτή ή μη διάταξη

της κατά μήκος τομής της περίφραξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

        Περίφραξη ύψους 1,60 μ

        Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 4521Π Πρόσθετη αποζημείωση για την αποκατάσταση οδοστρώματος στα άρθρα ΝΑΥΔΡ 16.18
με χρήση ψυχρού ασφαλτομίγματος

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πρόσθετη αποζημείωση για την αποκατάσταση οδοστρώματος στα άρθρα ΝΑΥΔΡ 16.18 με χρήση ψυχρού

ασφαλτομίγματος, πάχους 3,0 εκ. κατ' ελάχιστο.

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμιξη. Να

μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.Να εφαρμόζεται με ευκολία και

αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές

και υψηλές θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου τμήματος της

οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση.

Να  παραμένει  ελαστικό  για  μακρύ  χρονικό  διάστημα  μετά  τη  χρήση  του,  χωρίς  να

δημιουργεί κανένα  πρόβλημα  στην  κυκλοφορία,  να  μην  αποκολλάται  από  το  οδόστρωμα  και

να  μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Τιμή ανά τεμάχιο βλάβης που αποκαθίσταται ως ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 4521Κ Πρόσθετη αποζημείωση για την αποκατάσταση οδοστρώματος στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 16.18Π
με χρήση ψυχρού ασφαλτομίγματος

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Πρόσθετη αποζημείωση για την αποκατάσταση οδοστρώματος στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 16.18Π με χρήση ψυχρού

ασφαλτομίγματος, πάχους 3,0 εκ. κατ' ελάχιστο.

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμιξη. Να

μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.Να εφαρμόζεται με ευκολία και

αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές

και υψηλές θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου τμήματος της

οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση.

Να  παραμένει  ελαστικό  για  μακρύ  χρονικό  διάστημα  μετά  τη  χρήση  του,  χωρίς  να

δημιουργεί κανένα  πρόβλημα  στην  κυκλοφορία,  να  μην  αποκολλάται  από  το  οδόστρωμα  και

να  μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Τιμή ανά μ.μ. όπως αυτό επιμετράται στο άρθρο ΝΑΥΔΡ 16.18Π.

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Σελίδα 29 από 30



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.2 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε τυχαίες μη γειτνιάζουσες θέσεις. Αφορά
τοπικές επεμβάσεις επιφανείας έως 10τ.μ. έκαστη.

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού

οδοστρώματος, σε σποραδικές διάσπαρτες θέσεις όπου η επιφάνεια επαναφοράς σε κάθε θέση δεν

ξεπερνά τα 10τ.μ. Στην περίπτωση που η επιφάνεια ξπερνά τα 10τ.μ. τιμολογείται με το άρθρο

ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.1

 Στην τιμή περιλαμβάνονται:

1. Η φωτογράφιση της θέσης επέμβασης πριν και μετά την αποκατάσταση.

2. Η χρήση ασφαλτοκόπτη για τη δημιουργία κανονικού σχήματος τομής με κατακόρυφες παρειές.

3. Η καταβίβαση και ο καθαρισμός της επιφάνειας με χειρωνακτικά μέσα, η φόρτωση, μεταφορά και

διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής στις θέσεις απόρριψης των υλικών.

4. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m,

με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155.

5.Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11

και Α-201 ορίζεται.

6. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη μεταφορά

των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των

έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε
Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

ΡΕΘΥΜΝΟ       4/7/2019 ΡΕΘΥΜΝΟ       4/7/2019         

Οι μελετητές Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΚΡΗΤΗΣ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                            
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΡΓΟ : 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. 
ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 4/2019 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ον. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό με 
τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης και με σχέδια & διαγράμματα που περιέχει η μελέτη πρόκειται να 
κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 2ο άρθρο της παρούσης και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική 
σύμβαση . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο. Αντικείμενο σύμβασης. 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του έργου του τίτλου.  
Με την παρούσα εργολαβία, η ΔΕΥΑΡ πρόκειται να κάνει εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης στην περιοχή Δημοτική ενότητα Αρκαδίου 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, 
επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας 
στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Επίσης υπάρχει υποχρέωση 
καθαρισμού, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων. Ως εκ της φύσεως της 
εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι 
απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα 
δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη 
διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των 
προτέρων προμέτρηση εργασιών, κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες κατά τη 
σύνταξη της οικονομικής προσφοράς τους, ότι ο προϋπολογισμός που δίνεται είναι ενδεικτικός των εργασιών που θα 
εκτελεστούν ως προς τη φύση τους και όχι ως προς τις ποσότητες που αναγράφονται. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά 
θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως  και θα δίνει τις 
οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων. 
 

Αρθρο 3ο.Ισχύουσες διατάξεις. 

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.  
 
Αρθρο 4ο.Ισχύουσες  τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατά την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ισχύουν οι οδηγίες των εγκυκλίων του ΥΠ. ΕΣ. και Δ.Τ. και εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι τα έργα της παρούσης σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν και 
αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ ( π.χ. κανονισμός οπλισμένου σκυρ/τος αντισεισμικός κανονισμός , κανονισμός φορτίων 
δομικών έργων κλπ.) 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Συμβατικά στοιχεία  

Ισχύουν όπως κατά σειρά αναφέρονται στο άρθρο 5 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο. Πηγές αδρανών υλικών . 

Τα αδρανή υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν κατόπιν κατάλληλης για κάθε περίπτωση επεξεργασίας από 
θέσεις λατομείων & ορυχείων που δείχνονται , κατά προσέγγιση στα σχέδια της μελέτης ή που θα καθοριστούν , 
συμπληρωματικώς κατά το στάδιο της εκτελέσεως. 
Οι ακριβείς θέσεις λήψεως υλικών θα επιλεγούν από τον ανάδοχο & πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να προμηθευτεί αδρανή υλικά , χειμάρων για τα οποία η 
μεταφορά τους πληρώνονται ιδιαιτέρως (με κυβοχιλιόμετρον) από πλησιέστερη στο έργο πηγή ή θέση αν διαπιστωθεί 
η ύπαρξη της οπότε ο ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση τη μικρότερη απόσταση μεταφοράς. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών να προβεί με μέριμνα & δαπάνες 
του στην εξέταση του υλικού της από εγκεκριμένο εργαστήριο , προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών. 
Σε περίπτωση μη επαρκείς ή ακαταλληλότητας των υλικών από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ανάδοχος 
σύμφωνα με τα ανωτέρω θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών είτε με μίσθωση είτε 
με αγορά των καταλλήλων ή ακόμα και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή , επιβαρυνόμενος με 
κάθε σχετική δαπάνη. 



  
Το δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεως καταλλήλων για την περιοχή υλικού 
προς χρήση του αναδόχου στο έργο. 
Πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου , να συμπεριλαμβάνει όλες τις από 
οιονδήποτε λόγω απαιτούμενες πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία , ορυχεία , 
κοίτη  χειμάρρων ποταμών κλπ. των αναγκαιούντων υλικών , για την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή 
των υλικών αυτών . 
Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του 
έργου με μέριμνα , ευθύνη & δαπάνες του αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της υπηρεσίας . 
Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και  σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές των πάσης φύσεως ειδών & υλικών κλπ. που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες & εξυπακούεται 
στην προσφορά που ανέλαβε την υποχρέωση και ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των έργων με δομικά υλικά . 
Ως εκ τούτου η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας ελέγχου της ποιότητας διαστάσεων 
κλπ. τόσο της πάσης φύσεως ειδών , υλικών κλπ. & των εργασιών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν 
αναφερομένων στα Γενικά Έξοδα του χωρίς βέβαια αυτό να απαλλάσσει από ευθύνη τον ανάδοχο , να είναι μοναδικός 
και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη ποιότητα & το δόκιμο  των πάσης φύσεως ειδών , υλικών κλπ. & των εργασιών. 
Τα κατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά υποχρεούται σε χώρο που οφείλει ο ανάδοχος να εξεύρει.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο.  Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου   

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με ανάδοχο που θα αναδειχτεί μετά από τακτικό διαγωνισμό ύστερα από διακήρυξη 
που εκδίδεται από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό....................... απόφαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο. Προϋπολογισμός έργου. 

Ο συνολικός πρ/σμος του του έργου είναι:  99.200 € που αναλύεται  
α) πρ/σμος εργασιών με εργολαβία   :   80.000,00 € 
β) πρόβλεψη αναθεώρησης : 0,00 € 
γ) Φ.Π.Α : 19.200,00 € 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο . Εγγυήσεις 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε  1.600 € 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε .........5%...... της αξίας της σύμβασης , το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα εφ’ 
όσον αυξηθεί το ποσόν του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με Α.Π. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο. Προθεσμίες . Ποινικές ρήτρες , ρήτρες πρόσθετης καταβολής. 

α) Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εκτός αν άλλως αναγράφεται στη σύμβαση. 
Επίσης καθορίζονται αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες για την εκτέλεση τμημάτων του έργου  
ως ακολούθως. 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΒΛΑΒΗΣ : 1 ώρα από την αναγγελία με τηλέφωνο ή Φαξ 
 
Η ανωτέρω αποκλειστική τμηματική προθεσμία έχει εφαρμογή εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε 
εντολή. 
Καθορίζεται ως ποινική ρήτρα για την καθυστέρηση στη μετάβαση στο σημείο της βλάβης ως εξής: 

i) για την πρώτη ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 300€. 
ii) για τις επόμενες ώρες καθυστέρησης επιβάλλεται πρόστιμο 30% επί της αξίας της βλάβης για κάθε ώρα. 

Το ποσό του προστίμου δεν ξεπερνάει το πενταπλάσιο της αξίας της βλάβης. 
Επιπροσθέτως η καθυστέρηση ή μη μετάβαση του αναδόχου σε σημείο βλάβης συνιστά λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου. 
Αν κατά την εκτέλεση του έργου παραστεί ανάγκη χορήγησης παράτασης της αρχικής καθορισμένης συμβατικής 
προθεσμίας για λόγους που ανάγονται σε πραγματικά περιστατικά ( καιρικές συνθήκες  ελλείψεις πιστώσεων , αύξηση 
του αντικειμένου κλπ.) είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης της αρχικής συνολικής προθεσμίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη περίπτωση αυτή με αίτηση του προς την υπηρεσία που πρέπει να κοινοποιηθεί & στην 
Δ/νουσα υπηρεσία να ζητήσει παράταση που εγκρίνεται απ’ το Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του συμβουλίου Δημ. 
Έργων. 
β) Η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας 
της σύμβασης & επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίση με το 20 % της συνολικής προθεσμίας δηλ. 72 μέρες. Για τις 
επόμενες & μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας δηλ. 54 μέρες , επιβάλλεται το 20% της μέσης ημερήσιας 
αξίας.  
Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της σύμβασης 
εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3263/04. 



  
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., προς τη συνολική προθεσμία του έργου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν 
συνολικά ποσοστό 6% του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
γ) Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται 
σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των 
ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρούμενου 
του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτείται χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. Ποιότητα υλικών - εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο του έργου για τη κατασκευή πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών εφαρμοζομένων των διατάξεων του αρ. 46 του Π.Δ. 609/85 σε περίπτωση που κριθούν κατάλληλα. 
Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει στις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές τόσο των υλικών 
& των μηχ/των όσο και των ελέγχων κατασκευής διαθέτοντας με μέριμνα & δαπάνες του τα κατάλληλα εργοταξιακά 
εργαστήρια εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα μέσα και το κατάλληλο προσωπικό προς εκτέλεση δειγματοληψιών 
και δοκιμών ελέγχου. 
Σε περίπτωση συσκευών μηχ/των υποχρεούται να μεταφέρει σε εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων ή άλλα κρατικά εργαστήρια . 
 
ΑΡΘΡΟ13. Μελέτες & σχέδια των έργων . Υψόμετρα φυσικού εδάφους. 

Με την έναρξη κατασκευής του έργου στον ανάδοχο θα παραδοθούν από την Δ/νουσα Υπηρεσία όλα τα υπάρχοντα 
σχέδια και στοιχεία την μελέτη του έργου. 
Πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να επαληθεύσει την ακρίβεια των 
στοιχείων του εδάφους να λαμβάνει απ’ αρχής τούτα , εφόσον δεν υπάρχουν με τοπογραφικές εργασίες που θα 
εκτελεστούν με δαπάνες που υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Η δαπάνη εφαρμογής των μηκοτομών αγωγών , 
δρόμων , τάφρων , θεμελίων κλπ. των οποίων δεν έγινε χάραξη στο έδαφος κατά την εκπόνηση της μελέτης ή 
απαιτείται τροποποίηση της βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. Νέες τιμές μονάδος – τροποποίηση Πρ/μού ( Α. Πίνακας - Αναθεώρηση Τιμών) 

Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα άρθρα 12,14 & 44 του Π.Δ. 609/85. Προκειμένου περί καθορισμού νέων τιμών , 
οι τιμές λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από την ανάλυση που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη μελέτη . 
Ακολουθούν τα υπόλοιπα με την εξής σειρά . 
Α.Τ.Ο.Ε., Α.Τ.Ε.Ο, Α.Τ.Υ.Ε 
Μεταφορές πληρώνονται μόνο εφ’ όσον συγκεκριμένα άρθρα της ανάλυσης ορίζεται ή καθορίζεται συγκεκριμένα στην 
Τεχνική Έκθεση . 
 
ΑΡΘΡΟ 15.  

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 
Στην εργολαβία που αναφέρεται η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά . 
α) ...............18%............ (%) επί της της αξίας εκτελεσθεισών εργασιών που πιστοποιούνται με βάση τις τιμές του 
συμβατικού τιμολογίου και των νέων τιμών μονάδας. 
β)................18%...........(%) επί τις αξίας των υλικών που προμηθεύονται από τον ανάδοχο και ημερομισθίων για 
εκτέλεση απολογιστικών εργασιών .  
Το ποσοστό αυτό υπόκεινται στην ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. 
Οι διενεργούσες πληρωμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση  γίνεται κράτηση 5% στο κόστος εργασιών και 10% στο κόστος αγοράς υλικών . Οι κρατήσεις 
αυτές μπορούν να αντικατασταθούν με ισόποση εγγυητική επιστολή κατά τα λοιπά ως εν άρθρο 27 του Π.Δ.609/85. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. Κρατήσεις Φόρου. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις τα τέλη και εισφορές υπέρ Δημοσίου ΙΚΑ και τρίτων ως κατωτέρω: 
α) Για έργα & προμήθεια εκτελούμενα από πιστώσεις εσόδων των δήμων & κοινοτήτων ή κρατικού πρ/σμού. 
1. Φόρος εισοδήματος 1,5% 
2. ΤΑΔΚΥ    2,0% 
3. ΤΥΔΚ    1,0% 
4. ΤΠΕΔΕΕ    1,0% 
5. ΤΣΜΕΔΕ    1,0 ή 2,0% 
6. ΕΜΠ    0,5% 
7. ΤΕΕ     0,2% 
β) Για έργα & προμήθειες εκτελούμενα από πιστώσεις Δημ. Επενδύσεων. 
1. Φόρος εισοδήματος  0% 



  
2. Τέλος χαρτοσήμου  6% 
 
ΑΡΘΡΟ 17. Ασφάλιση προσωπικού του εργολάβου. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά των ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το 
Κράτος το προσωπικό ευθυνόμενος αποκλειστικά εξ ολοκλήρου για τον εν λόγω κίνδυνο εφόσον το προσωπικό δεν 
υπάγεται σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καλύπτοντας τον αντίστοιχο κίνδυνο. 
Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του εργολάβου βεβαιούνται με την προσαγωγή από αυτό ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων στο ασκούντα την επίβλεψη των έργων όργανα δικαιουμένου του εργοδότη να παρακρατεί από τον 
λογαριασμό του εργολάβου τα κατά την κρίση του ποσό μέχρι της προσαγωγής των ανωτέρω ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. Κανονισμός κατασκευών διατάξεις ασφαλείας κατασκευών 

Ο εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις του εγκεκριμένου από το κράτος τεχνικού κανονισμού 
της αναφερόμενης στις κατασκευές ικριωμάτων , οπλισμένου σκυρ/ματος , υδραυλικών & μηχ/κων εγκαταστάσεων 
κτιρίων κλπ. όπως επίσης & τις περί τάξεως & ασφαλείας από ατυχήματα. Αστυνομικές διατάξεις και υπέχει πλήρη & 
ακέραιη την ευθύνη για οιονδήποτε ατύχημα ή βλάβη στο ίδιο το προσωπικό της , τους τρίτους από ενέργειες που 
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. Τρόπος Επιμέτρηση εργασιών. 

Σχετικά με τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν τα ορισμένα από το άρθρο του ΑΤΟΕ και 
του τιμολογίου της εργολαβίας. 
Κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται στα ανωτέρω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης , επιμετρούνται & 
πληρώνονται μόνο ως προς τις πραγματικά εκτελεσθείσες μονάδες μη λαμβανομένων υπ όψη των οιονδήποτε 
αντιθέτων συνηθειών. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. Ειδικές δαπάνες & έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά 
αυτόν. 
1. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών. 
α) Των περιοχών λήψεως αδρανών  
β) Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχ/των & εργοταξίων. 
γ) Των προσπελάσεως προς τα εργοτάξια  
δ) Οι δαπάνες αποζημίωσης των πηγών λήψεως αδρανών 
Επίσης από τον κύριο του έργου δεν αναλαμβάνεται καμία υποχρέωση για τυχόν δυσχέρειες του αναδόχου σχετικά με 
την εξεύρεση  πηγών λήψεως αδρανών υλικών. 
2. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα  
 
ΑΡΘΡΟ 21. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών . Τελική επιμέτρηση. 

Μετά την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του έργου όπως ορίζει το άρθρο 52 του Π.Δ.609/85 & εντός διμήνου το 
αργότερο ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ/νουσα υπηρεσία την τελική επιμέτρηση με την παρ. 4 του 
άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85. 
Η μη εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται ειδική ποινική ρήτρα 2 ο/οο επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 
στον ανάδοχο για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85. 
 

ΑΡΘΡΟ 22.Προσωρινή  παραλαβή – οριστική παραλαβή χρόνος Εγγύησης  

Ως προς την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 609/85 σε συνδυασμό 
με το Π.Δ. 76/85 και τα Π.Δ. 28/30. 
Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 
609/85 ορίζεται σε 15 μήνες , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Τεχνική Έκθεση . Ο χρόνος συντήρησης αρχίζει από 
την ημερομηνία τελικής επιμέτρησης από μέρους του αναδόχου. 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ 4/7/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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