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Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. Έργο:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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Αριθμός Μελέτης: 20/2021

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων, χωρίς αναμονή, από τον κεντρικό αγωγό.

1. Πλάτος φρεατίου bφρ 1,00 m

2. Μήκος φρεατίου lφρ 1,00 m

3. Ύψος φρεατίου hφρ 0,85 m

4. Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο wκαλ 26,00 kgr

5. Ύψος διακλάδωσης hδκλ 1,00 m

6. Μήκος διακλάδωσης Lδκλ 3,30 m

7. Πλάτος διακλάδωσης bδκλ 1,00 m

8. Ύψος ορύγματος κεντρικού αγωγού Hορυγ 1,80 m

9. Πλάτος ορύγματος κεντρικού αγωγού bορυγ 0,80 m

10. Μήκος διακλάδωσης επί πεζοδρομίου lδκλπ 1,70 m

11. Μήκος οδοστρώματος Lοδο 3,40 m

12. Μήκος κεντρικού αγωγού από κρασπεδόρειθρο Lαγωγ 3,00 m

Σύμφωνα με το σχέδιο "Τομή ιδιωτικής παροχής ακαθάρτων - Τυπική διατομή 

χωρίς αναμονή" έχουμε τα παρακάτω:
Μέσο μήκος κοπής ασφαλτοσκυροδέματος για την δημιουργία σκάμματος 

ορύγματος:
bδκλ + Lοδο * 2 = 7,80 m

Το πρίσμα εκσκαφής (ορθογώνιο), από όπου έχει περάσει ο κεντρικός αγωγός για 

να τον βρούμε και να τοποθετήσουμε το σαμάρι κτλ.
bδκλ * Hορυγ * bορυγ = 1,44 m3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου 

Ακαθάρτων στη Δ.Κ. Πλαταμώνα
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εκσκαφή για την τοποθέτηση του Φ160 από την άκρη του φρεατίου 

(ταμπουρέτου) είναι το τραπέζιο
(hδκλ + hφρ) * Lδκλ / 2 * bδκλ = 3,05 m3

εκσκαφή για την τοποθέτηση του ταμπουρέτου είναι το ορθογώνιο
bφρ * lφρ * hφρ = 0,85 m3

Σύνολο εκσκαφής

= 5,34 m3

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΔΡ 2.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαής γαιωδώνη ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Άθροισμα: 5,34 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,27 m3

Σύνολο: 5,60 m3

ΝΑΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

3.10.01
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής.

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
(Η επίχωση των ιδιωτικών συνδέσεων θα γίνει με 3Α)

Άθροισμα: 5,34 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,27 m3

Σύνολο: 5,60 m3

ΝΑΥΔΡ 3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Μέτρα συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής: 0,60 m
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ΝΑΥΔΡ 4.01
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.

4.01.01
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κ.λπ.).
Για τυχόν αντιμετώπιση σκυροδεμάτων εντός σκάμματος:
lδκλπ * bφρ * 0,25m = 0,43 m3

Άθροισμα: 0,43 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,02 m3
Σύνολο: 0,40 m3

ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Πλάτος κρασπεδόρειθρου 0,15m
(lδκλπ - 0,15m) * bφρ = 1,55 m2

Άθροισμα: 1,55 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,08 m2
Σύνολο: 1,60 m2

ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.

bφρ = 1,00 m

Άθροισμα: 1,00 m
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m
Σύνολο: 1,00 m

ΝΑΥΔΡ 4.09
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων,
4.09.01 που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων από τον κεντρικό αγωγό έως το ταμπουρέτο
bδκλ * Lοδο = 3,40 m2

Άθροισμα: 3,40 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,17 m2
Σύνολο: 3,60 m2

3



ΝΑΥΔΡ 4.10
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

10%, γιατί ανά 1τ.μ. αποξήλωσης προκύπτουν 0,10κ.μ. προϊόντα προς μεταφορά 

για οριστική απόθεση

[bφρ * (lδκλπ - 0,15m) -  πRφρ^2] * 10% = 0,14 m2

Άθροισμα: 0,14 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,01 m2
Σύνολο: 0,10 m2

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.
10% γιατί ανά 1 τρέχον μέτρο αποξήλωσης προκύπτουν 0,075κ.μ. προϊόντα προς 

μεταφορά για οριστική απόθεση (έκανα στρογγυλοποίηση)
bφρ * 10% = 0,10 m

Άθροισμα: 0,10 m
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m
Σύνολο: 0,10 m

ΝΑΥΔΡ 5.05
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου
5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων από τον κεντρικό αγωγό έως το ταμπουρέτο

πλάτος εκσκαφής x πάχος αμμοχάλικου x μήκος αγωγού

(hδκλ- 0,36m - 0,30m) * bορυγ * bδκλ = 0,27 m3

[(hδκλ - 0,36m - 0,30m) + (hφρ - 0,36m - 0,30m)] * Lδκλ / 2 * bδκλ = 0,87 m3

(lφρ * bφρ - πRφρ^2) * (hφρ - 0,36m - 0,10m) = 0,34 m3

1,49 m3

Επομένως, ο συνολικός όγκος επιχώσεων είναι: Άθροισμα: 2,01 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,10 m3
Σύνολο: 2,10 m3
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5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων από τον κεντρικό αγωγό έως το ταμπουρέτο

πλάτος εκσκαφής x πάχος αμμοχάλικου x μήκος αγωγού

0,15m * bορυγ * bδκλ = 0,12 m3

0,15m * Lδκλ / 2 * bδκλ = 0,25 m3

0,37 m3

Επομένως, ο συνολικός όγκος επιχώσεων είναι: Άθροισμα: 0,50 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,02 m3
Σύνολο: 0,50 m3

ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων από τον κεντρικό αγωγό έως το ταμπουρέτο
Ο όγκος της άμμου ισούται με τον όγκο του αγωγού Φ160 + άμμου εγκιβωτισμού 

μείον τον όγκο του αγωγου Φ160:
bδκλ * (Hορυγ -  hδκλ + 0,40m)* bορυγ - πR200^2 * bδκλ - πR160^2 * 0,80m = 0,91 m3

(2 * 0,10m +D160) * Lδκλ - π * R160 ^2 * Lδκλ = 1,12 m3

lφρ * bφρ * (2 * 0,10m + D160) - πR400^2 * (D160 + 0,10m) - πR160^2 * (bφρ - D400) = 0,32 m3

= 2,35 m3

Άρα:
Άθροισμα: 2,58 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,13 m3
Σύνολο: 2,70 m3

ΝΑΥΔΡ 6.01 Λειτουργία εργαταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα
6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Άθροισμα: 0,50 h
Στρογγυλοποίηση: 0,00 h
Σύνολο: 0,50 h
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ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Άθροισμα: 0,50 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m2
Σύνολο: 0,50 m2

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 0,50 m2

ΝΑΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 0,50 m3

ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 1,00 kgr

ΝΑΥΔΡ 11.01 Καλύμματα φρεατίων
ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Άθροισμα: 26,00 kgr
Στρογγυλοποίηση: 0,00 kgr
Σύνολο: 26,00 kgr
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ΝΑΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
 12.10.03 Αγωγοί με σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 160 mm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων από τον κεντρικό αγωγό έως το ταμπουρέτο
                                  Για την σύνδεση του σαμαριού με το φρεάτιο, δηλαδή μήκος αγωγού, έχουμε:  

(Lδκλ + 0,50m) = 3,80 m

Άθροισμα: 3,80 m
Στρογγυλοποίηση: 0,19 m
Σύνολο: 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
 12.10.08 Αγωγοί με σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 400 mm.

Για την ανύψωση του λαιμού του φρεατίου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης

Άθροισμα: 0,50 m
Στρογγυλοποίηση: 0,03 m
Σύνολο: 0,50 m

ΝΑΥΔΡ 12.12 ΣΧ. Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U

12.12ΣΧ.01
Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41
12.12ΣΧ.01.01 Σαμάρι/ μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm.

Άθροισμα: 1,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 1,00 τεμ.

ΝΑΥΔΡ 12.12 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U

12.12.01
Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες 

PVC-U της σειράς 41
12.12.01.02 Σαμάρι/ μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.

Άθροισμα: 1,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 1,00 τεμ.
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ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 1
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταυ, κλπ.) σε αγωγούς από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm.
= 2,00 τεμ.

Άθροισμα: 2,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 2,00 τεμ.

ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 2
Φρεάτιο Ιδιωτικής Παροχής Αποχέτευσης, Dεσ=400mm (Ταμπουρέτο) τύπου REDI 

τριών εισόδων.
= 1,00 τεμ.

Άθροισμα: 1,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 1,00 τεμ.

ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 3
Τάπα για τάπωμα φρεατίου παροχής ή αναμονής από P.V.C. Σ41, μη συγκολλητή 

(injection) Dεσ=160mm.
= 3,00 τεμ.

Άθροισμα: 3,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 3,00 τεμ.

17/6/2021
Η Συντάξασα

Ηλιάδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. Έργο:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός Μελέτης: 20/2021

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων, με αναμονή, από τον κεντρικό αγωγό.

1. Πλάτος φρεατίου bφρ 1,00 m

2. Μήκος φρεατίου lφρ 1,00 m

3. Ύψος φρεατίου hφρ 0,85 m

4. Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο wκαλ 26,00 kgr

5. Ύψος διακλάδωσης hδκλ 1,00 m

6. Μήκος διακλάδωσης Lδκλ 3,45 m

7. Πλάτος διακλάδωσης bδκλ 1,00 m

8. Πλάτος ορύγματος κεντρικού αγωγού bορυγ 0,50 m

9. Μήκος διακλάδωσης επί πεζοδρομίου lδκλπ 1,70 m

10. Μήκος οδοστρώματος Lοδο 3,25 m

11. Μήκος κεντρικού αγωγού από κρασπεδόρειθρο Lαγωγ 3,00 m

Σύμφωνα με το σχέδιο "Τομή ιδιωτικής παροχής ακαθάρτων - Τυπική διατομή με 

αναμονή" έχουμε τα παρακάτω:
Μέσο μήκος κοπής ασφαλτοσκυροδέματος για την δημιουργία σκάμματος 

ορύγματος:
bδκλ + Lοδο * 2 = 7,50 m

Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου Ακαθάρτων 

στη Δ.Κ. Πλαταμώνα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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Το πρίσμα εκσκαφής (ορθογώνιο), από όπου έχει περάσει ο κεντρικός αγωγός για να 

τον βρούμε και να τοποθετήσουμε την καμπύλη στην αναμονή
bδκλ * hδκλ * bορυγ = 0,50 m3

                                                                                                                                                                                                                                    
εκσκαφή για την τοποθέτηση του Φ160 από την άκρη του φρεατίου (ταμπουρέτου) 

είναι το τραπέζιο
(hδκλ + hφρ) * Lδκλ / 2 * bδκλ = 3,19 m3

εκσκαφή για την τοποθέτηση του ταμπουρέτου είναι το ορθογώνιο

bφρ * lφρ * hφρ = 0,85 m3

Σύνολο εκσκαφής

= 4,54 m3

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΔΡ 2.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαής γαιωδώνη ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Άθροισμα: 4,54 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,23 m3
Σύνολο: 4,80 m3

ΝΑΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
(Η επίχωση των ιδιωτικών συνδέσεων θα γίνει με 3Α)

= 4,54 m3

Άθροισμα: 4,54 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,23 m3

Σύνολο: 4,80 m3
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ΝΑΥΔΡ 3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Μέτρα συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής: 0,60 m

ΝΑΥΔΡ 4.01
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.

4.01.01
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων 

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κ.λπ.).
Για τυχόν αντιμετώπιση σκυροδεμάτων εντός σκάμματος:
lδκλπ * bφρ * 0,25m = 0,43 m3

Άθροισμα: 0,43 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,02 m3
Σύνολο: 0,40 m3

ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Πλάτος κρασπεδόρειθρου 0,15m
(lδκλπ - 0,15m) * bφρ = 1,55 m2

Άθροισμα: 1,55 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,08 m2
Σύνολο: 1,60 m2

ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.

bφρ

Άθροισμα: 1,00 m
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m
Σύνολο: 1,00 m
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ΝΑΥΔΡ 4.09
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων,
4.09.01 που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων με αναμονή από τον κεντρικό αγωγό έως το 

ταμπουρέτο
bδκλ * Lοδο = 3,25 m2

Άθροισμα: 3,25 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,16 m2
Σύνολο: 3,40 m2

ΝΑΥΔΡ 4.10
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων.
10%, γιατί ανά 1τ.μ. αποξήλωσης προκύπτουν 0,10κ.μ. προϊόντα προς μεταφορά για 

οριστική απόθεση
[bφρ * (lδκλπ - 0,15m) -  πRφρ^2] * 10% = 0,14 m2

Άθροισμα: 0,14 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,01 m2
Σύνολο: 0,10 m2

ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.

bφρ * 10% = 0,10 m

Άθροισμα: 0,10 m
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m
Σύνολο: 0,10 m

ΝΑΥΔΡ 5.05
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου
5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων με αναμονή από τον κεντρικό αγωγό έως το 

ταμπουρέτο

πλάτος εκσκαφής x πάχος αμμοχάλικου x μήκος αγωγού
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(hδκλ- 0,36m - 0,30m) * bορυγ * bδκλ = 0,17 m3

[(hδκλ - 0,36m - 0,30m) + (hφρ - 0,36m - 0,30m)] * Lδκλ / 2 * bδκλ = 0,91 m3

(lφρ * bφρ - πRφρ^2) * (hφρ - 0,36m - 0,10m) = 0,34 m3

1,43 m3

Επομένως, ο συνολικός όγκος επιχώσεων είναι: Άθροισμα: 1,92 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m3
Σύνολο: 1,90 m3

5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm.

β) Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων με αναμονή από τον κεντρικό αγωγό έως το 

ταμπουρέτο

πλάτος εκσκαφής x πάχος αμμοχάλικου x μήκος αγωγού

0,15m * bορυγ * bδκλ = 0,08 m3

0,15m * Lδκλ / 2 * bδκλ = 0,26 m3

0,33 m3

Επομένως, ο συνολικός όγκος επιχώσεων είναι: Άθροισμα: 0,45 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,02 m3
Σύνολο: 0,50 m3

ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

β) Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων με αναμονή από τον κεντρικό αγωγό έως το 

ταμπουρέτο
Ο όγκος της άμμου ισούται με τον όγκο του αγωγού Φ160 + άμμου εγκιβωτισμού 

μείον τον όγκο του αγωγου Φ160:
bδκλ *  0,40m * bορυγ - πR160^2 * 0,20m = 0,20 m3

(2 * 0,10m +D160) * Lδκλ - π * R160 ^2 * Lδκλ = 1,17 m3

lφρ * bφρ * (2 * 0,10m + D160) - πR400^2 * (D160 + 0,10m) - πR160^2 * (bφρ - D400) = 0,32 m3

= 1,68 m3

Άθροισμα: 1,85 m3
Στρογγυλοποίηση: 0,09 m3
Σύνολο: 1,90 m3
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ΝΑΥΔΡ 6.01 Λειτουργία εργαταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα
6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Άθροισμα: 0,50 h
Στρογγυλοποίηση: 0,00 h
Σύνολο: 0,50 h

ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Άθροισμα: 0,50 m2
Στρογγυλοποίηση: 0,00 m2
Σύνολο: 0,50 m2

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 0,50 m2

ΝΑΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 0,50 m3

ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Η χρήση του παρόντος άρθρου θα γίνει μόνο εφόσον απαιτείται και έπειτα από 

υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εκτιμούμενη ποσότητα 1,00 kgr
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ΝΑΥΔΡ 11.01 Καλύμματα φρεατίων
ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Άθροισμα: 26,00 kgr
Στρογγυλοποίηση: 0,00 kgr
Σύνολο: 26,00 kgr

ΝΑΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
 12.10.03 Αγωγοί με σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 160 mm.

Ιδιωτική παροχή ακαθάρτων με αναμονή από τον κεντρικό αγωγό έως το 

ταμπουρέτο

                                  
Για την σύνδεση της ήδη κατασκευασμένης αναμονής της παροχής με το φρεάτιο, 

δηλαδή μήκος αγωγού,έχουμε:  
Lδκλ 

Άθροισμα: 3,45 m
Στρογγυλοποίηση: 0,17 m
Σύνολο: 3,60 m

ΝΑΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
 12.10.08 Αγωγοί με σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 400 mm.

Για την ανύψωση του λαιμού του φρεατίου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης

Άθροισμα: 0,50 m
Στρογγυλοποίηση: 0,03 m
Σύνολο: 0,50 m

ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 1
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστο΄'ες, ταυ, ημιταυ, κλπ.) σε αγωγούς από πλαστικούς 

σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm.

Άθροισμα: 1,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 1,00 τεμ.
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ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 2
Τάπα για τάπωμα φρεατίου παροχής ή αναμονής από P.V.C. Σ41, μη συγκολλητή 

(injection) Dεσ=160mm.
Άθροισμα: 3,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 3,00 τεμ.

ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 3 Φρεάτιο Ιδιωτικής Παροχής Αποχέτευσης, Dεσ=400mm (Ταμπουρέτο) τύπου REDI
Άθροισμα: 1,00 τεμ.
Στρογγυλοποίηση: 0,00 τεμ.
Σύνολο: 1,00 τεμ.

17/6/2021
Η Συντάξασα

Ηλιάδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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:

:

:

:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 m3 5,60 4,73 26,49

2 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 5,60 6,70 37,52

3 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 m 0,60 15,50 9,30

4 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 0,40 45,57 18,23

5 ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 1,60 12,84 20,54

6 ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. ΥΔΡ 6808 m 1,00 3,63 3,63

7 ΥΔΡ 4.09.01 ΝΟΔΟ 4521Β m2 3,60 12,40 44,64

8 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 0,10 25,80 2,58

9 ΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα ΝΟΔΟ 2921 m 0,10 9,60 0,96

Στοιχεία φρεατίου και διακλάδωσης (σαμάρι διαμέτρου 200/160)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 1.1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20/2021

Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

470.000,00 €

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών 

μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 2,10 16,77 35,22

11 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 0,50 15,67 7,84

12 ΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 m3 2,70 10,07 27,19
13 ΥΔΡ 6.01.01.02 ΥΔΡ 6107 h 0,50 4,60 2,30

14 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 0,50 34,60 17,30

15 ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 0,50 8,20 4,10
16 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 m3 0,50 77,00 38,50

17 ΝΑΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 kg 1,00 0,98 0,98

18 ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 26,00 2,90 75,40

19 ΥΔΡ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1 m 4,00 7,00 28,00

20 ΥΔΡ 12.10.08 ΥΔΡ 6711.6 m 0,50 34,00 17,00

21 ΥΔΡ 12.12ΣΧ.01.01 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 1,00 30,50 30,50

22 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.1 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 2,00 6,30 12,60

23 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.2 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 1,00 88,00 88,00

24 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.3 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 3,00 5,20 15,60

564,42

Λεπτοκαρυά 17/06/2021 Λεπτοκαρυά 17/06/2021

Η Συντάξασα Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

Ηλιάδου Ιωάννα Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων με αντλητικά συγκροτήματα 

diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm 

(ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου REDI τριών εισόδων

Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection) Dεσ=160mm

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U. Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41. Σαμάρι/μούφα 

ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, από σωλήνες ΡVC-

U, SDR 41, DN= 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, από σωλήνες ΡVC-

U, SDR 41, DN= 400 mm

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς υπονόμων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
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:

:

:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 m3 5,60 4,73 26,49

2 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 5,60 6,70 37,52

3 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 m 0,60 15,50 9,30

4 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 0,40 45,57 18,23

5 ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 1,60 12,84 20,54

6 ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. ΥΔΡ 6808 m 1,00 3,63 3,63

7 ΥΔΡ 4.09.01 ΝΟΔΟ 4521Β m2 3,60 12,40 44,64

8 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 0,10 25,80 2,58

9 ΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα ΝΟΔΟ 2921 m 0,10 9,60 0,96

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών 

μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 1.2)
Στοιχεία φρεατίου και διακλάδωσης (σαμάρι διαμέτρου 250/160)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 470.000,00 €

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (€)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 2,10 16,77 35,22

11 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 0,50 15,67 7,84

12 ΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 m3 2,70 10,07 27,19
13 ΥΔΡ 6.01.01.02 ΥΔΡ 6107 h 0,50 4,60 2,30

14 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 0,50 34,60 17,30

15 ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 0,5 8,20 4,10
16 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 m3 0,5 77,00 38,50

17 ΝΑΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 kg 1,00 0,98 0,98

18 ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 26,00 2,90 75,40

19 ΥΔΡ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1 m 4,00 7,00 28,00

20 ΥΔΡ 12.10.08 ΥΔΡ 6711.6 m 0,50 34,00 17,00

21 ΥΔΡ 12.12.01.02 ΥΔΡ 6712.2 τεμ. 1,00 32,40 32,40

22 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.1 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 2,00 6,30 12,60

23 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.2 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 1,00 88,00 88,00

24 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.3 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 3,00 5,20 15,60

566,32

Λεπτοκαρυά 17/06/2021 Λεπτοκαρυά 17/06/2021

Η Συντάξασα Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

Ηλιάδου Ιωάννα Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων με αντλητικά συγκροτήματα 

diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα 

ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, από σωλήνες ΡVC-

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

U, SDR 41, DN= 400 mm

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς υπονόμων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm 

(ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου REDI τριών εισόδων

Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection) Dεσ=160mm

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:



:

:

:

:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 m3 4,80 4,73 22,70

2 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 4,80 6,70 32,16

3 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 m 0,60 15,50 9,30

4 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 0,40 45,57 18,23

5 ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 1,60 12,84 20,54

6 ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. ΥΔΡ 6808 m 1,00 3,63 3,63
7 ΥΔΡ 4.09.01 ΝΟΔΟ 4521Β m2 3,40 12,40 42,16

8 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 0,10 25,80 2,58

9 ΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα ΝΟΔΟ 2921 m 0,10 9,60 0,96

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών 

μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

20/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 470.000,00 €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΥΔΡ ΣΧΕΤ. 1.3)
Στοιχεία φρεατίου και διακλάδωσης (από αναμονή Φ160)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων 

με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.



10 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 1,90 16,77 31,86

11 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 0,50 15,67 7,84

12 ΥΔΡ 5.08 ΥΔΡ 6069.1 m3 1,90 10,07 19,13
13 ΥΔΡ 6.01.01.02 ΥΔΡ 6107 h 0,50 4,60 2,30

14 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 0,50 34,60 17,30

15 ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 0,5 8,20 4,10
16 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 m3 0,5 77,00 38,50

17 ΝΑΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 kg 1,00 0,98 0,98

18 ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 26,00 2,90 75,40

19 ΥΔΡ 12.10.03 ΥΔΡ 6711.1 m 3,60 7,00 25,20

20 ΥΔΡ 12.10.08 ΥΔΡ 6711.6 m 0,50 34,00 17,00

21 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.1 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 1,00 6,30 6,30

22 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.2 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 1,00 88,00 88,00

23 ΥΔΡ ΣΧΕΤ.3 ΥΔΡ 6712.1 τεμ. 3,00 5,20 15,60

501,77

Λεπτοκαρυά 17/06/2021 Λεπτοκαρυά 17/06/2021

Η Συντάξασα Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.

Ηλιάδου Ιωάννα Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, από σωλήνες ΡVC-

U, SDR 41, DN= 160 mm

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, από σωλήνες ΡVC-

U, SDR 41, DN= 400 mm

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς υπονόμων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων με αντλητικά συγκροτήματα 

diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm 

(ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου REDI

Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection) Dεσ=160mm

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Αρ. Μελέτης : 20/2021

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης

1.1. Ιδιωτική σύνδεση με σαμάρι

1 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) με σαμάρι Φ200/160 σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες

ΥΔΡ ΣΧ.1.1 13,001 ΤΕΜ

2 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) με σαμάρι Φ250/160 σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες

ΥΔΡ ΣΧ.1.2 2,002 ΤΕΜ

1.2. Ιδιωτική σύνδεση από αναμονή

1 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) από αναμονή Φ160 σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες

ΥΔΡ ΣΧ.1.3 663,003 ΤΕΜ

Λεπτοκαρυά       17/06/2021        Λεπτοκαρυά        17/06/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Συντάξασα

Ηλιάδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός

Σελίδα 1 από 1



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.

ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Αρ. Μελέτης : 20/2021

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. Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης

1.1. Ιδιωτική σύνδεση με σαμάρι

Κατασκευή διακλάσωσης
(ιδιωτικής σύνδεσης) με
σαμάρι Φ200/160 σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες

1 ΥΔΡ ΣΧ.1.1 13,00 564,42 7.337,461 ΤΕΜ3% ΥΔΡ
6082.1
4% ΥΔΡ 6807
7% ΥΔΡ
6081.1
2% ΥΔΡ 6087
5% ΥΔΡ 6071
5% ΥΔΡ
6069.1
8% ΝΟΔΟ
4521Β
13% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
26% ΥΔΡ
6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
7% ΥΔΡ 6068
1% ΥΔΡ 6301
7% ΥΔΡ 6326

Κατασκευή διακλάσωσης
(ιδιωτικής σύνδεσης) με
σαμάρι Φ250/160 σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες

2 ΥΔΡ ΣΧ.1.2 2,00 566,32 1.132,642 ΤΕΜ3% ΥΔΡ
6082.1
4% ΥΔΡ 6807
7% ΥΔΡ
6081.1
2% ΥΔΡ 6087
5% ΥΔΡ 6071
5% ΥΔΡ
6069.1
8% ΝΟΔΟ
4521Β
13% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
5% ΥΔΡ
6712.2
21% ΥΔΡ
6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
7% ΥΔΡ 6068
1% ΥΔΡ 6301
7% ΥΔΡ 6326

Σύνολο : 1.1. Ιδιωτική σύνδεση με σαμάρι 8.470,108.470,10

Σε μεταφορά 8.470,10

Σελίδα 1 από 2



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 8.470,10

1.2. Ιδιωτική σύνδεση από αναμονή

Κατασκευή διακλάσωσης
(ιδιωτικής σύνδεσης) από
αναμονή Φ160 σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες

1 ΥΔΡ ΣΧ.1.3 663,00 501,77 332.673,513 ΤΕΜ4% ΥΔΡ
6082.1
4% ΥΔΡ 6807
6% ΥΔΡ
6081.1
2% ΥΔΡ 6087
8% ΥΔΡ 6068
5% ΥΔΡ 6071
4% ΥΔΡ
6069.1
1% ΥΔΡ 6804
8% ΝΟΔΟ
4521Β
15% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
22% ΥΔΡ
6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
1% ΥΔΡ 6301
8% ΥΔΡ 6326

Σύνολο : 1.2. Ιδιωτική σύνδεση από αναμονή 332.673,51332.673,51

341.143,61Σύνολο : 1. Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης

341.143,61

61.405,85

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

402.549,46

60.382,42

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

462.931,88

7.068,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 470.000,00

Λεπτοκαρυά       17/06/2021        Λεπτοκαρυά        17/06/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Συντάξασα

Ηλιάδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός
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ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
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Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΥΔΡ ΣΧ.1.1 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) με σαμάρι Φ200/160 σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες

A.T. : 1

Κωδικοί αναθεώρησης: 3% ΥΔΡ 6082.1
4% ΥΔΡ 6807
7% ΥΔΡ 6081.1
2% ΥΔΡ 6087
5% ΥΔΡ 6071
5% ΥΔΡ 6069.1
8% ΝΟΔΟ 4521Β
13% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
26% ΥΔΡ 6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
7% ΥΔΡ 6068
1% ΥΔΡ 6301
7% ΥΔΡ 6326

Κατασκευή μιας διακλάδωσης για τη σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης. Θα ξεκινά από το

κεντρικό αγωγό έως το πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας όπου θα κατασκευαστεί το φρεάτιο –

αποδέκτης των λυμάτων της οικίας.

Η περιγραφή των εργασιών κατασκευής της παραπάνω διακλάδωσης προκύπτει από τα κάτωθι

χρησιμοποιούμενα άρθρα και η τιμή της ανά τεμάχιο, φαίνεται στον πίνακα ανάλυσης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με το τεμάχιο (τεμ).

Άρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από

τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της

εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του

έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

Αριθμητικώς: 4,73€             (0,36 + 23*0,19)

Άρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

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
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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.

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,70€

Άρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση

προσθέτων συσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος.

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

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

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

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

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

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία

άρθρα του Τιμολογίου.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 15,50€

Άρθρο 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον

τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο

τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την

εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

4.01.01 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική

σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά
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Αριθμητικώς: 45,57€                 (41,20 + 23*0,19)

Άρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

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.

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  €/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 Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικός: 12,84€                 (12,40 + 0,10*23*0,19)

Άρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων 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 κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

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

παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,075 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 τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

Αριθμητικός: 3,63€                 (3,30 + 0,075*23*0,19)

Άρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

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

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

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

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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

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

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
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καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών

συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

Αριθμητικώς: 12,40 €

Άρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων

υπογείων δικτύων.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικώς: 25,80€

Άρθρο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 9,60€

Άρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου

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).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 16,77€             (12,40+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

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

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

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

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

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

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

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

        Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6068

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 15,67€             (11,30+23*0,19)

Άρθρο 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

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

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

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

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

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 10,07€             (5,70+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 6.01       Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων

κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται

από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και

08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η

συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα

 αποδέκτη

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα

 εκτέλεσης των εργασιών

στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται

μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης,

εξής:

ΝΑΥΔΡ 6.01.01    Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 4,60€

Άρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών

ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του

πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην

μελέτη του έργου
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Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 34,60 €

ΝΑΥΔΡ 9.01      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

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

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

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

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

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

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

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

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

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

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

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

μηχανικά μέσα

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και είκσοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 8,20€

ΝΑΥΔΡ 9.10      Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Σελίδα 14 από 42



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

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

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

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

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

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΝΑΥΔΡ 9.10.03   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 77,00 €

ΝΑΥΔΡ 9.26      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

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

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

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

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

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
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ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οκτώ λεπτά

Αριθμητικώς: 0,98 €
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Άρθρο 11.01 Καλύμματα φρεατίων

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.

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

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

ικανότητας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

                             Αριθμητικώς: 2,90 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 7,00 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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.

Σελίδα 17 από 42



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

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

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

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

σύνδεση των σωλήνων.

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

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

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

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

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

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

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ

Αριθμητικώς: 34,00 €

Άρθρο 12.12ΣΧ Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων

σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο

(PVC-U), με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου.

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα

απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης.

12.12ΣΧ.01 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της

σειράς 41.

Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής

συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και

πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.

12.12ΣΧ.01.01 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 30,50€

Άρθρο ΣΧΕΤ.1 Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από

PVC. Συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης.

Τυποποιημένα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) ονομασστικής διαμέτρου

160mm.

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,30€

Άρθρο ΣΧΕΤ.2 Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm (ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου

REDI.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1
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Η προμήθεια, μεταφορά από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στο χώρο συγκέντρωσης και

από εκεί στην περιοχή του έργου, η εργασία τοποθέτησης τυποποιημένου κυλινδρικού φρεατίου

παροχής ακαθάρτων υδάτων για συνδέσεις του δικτύου ακαθάρτων με τις οικοδομές, από PVC,

διατομής Φ400 χλστ., του οποίου η στέψη καταλήγει σε μούφα με ελαστικό δακτύλιο και στη βάση

έχει διαμόρφωση ροής με κλίση, διατομής Φ160 χλστ. με ενσωματωμένες μούφες και ελαστικούς

δακτυλίους στις τρεις εισόδους τύπου REDI, μη συγκολλητό (injection). Στην τιμή περιλαμβάνεται

η τοποθέτηση του φρεατίου σε οποιοδήποτε βάθος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στο πεζοδρόμιο

ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόμου (όταν δεν υπάρχει

πεζοδρόμιο), σύμφωνα με τα σχέδια και τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ ευρώ

Αριθμητικώς: 88,00€

Άρθρο ΣΧΕΤ.3 Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection).

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Τάπα για τάπωμα φρεατίου παροχής ή αναμονής απο P.V.C. Σ 41, μη συγκολλητή

(injection).

Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, σύνδεση με τον αγωγό και η  μεταφορά

από την θέση συγκέντρωσης στην θέση εγκατάστασης.

 Dεσ= 160 mm.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 5,20€

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 564,42

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ ΣΧ.1.2 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) με σαμάρι Φ250/160 σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες

A.T. : 2

Κωδικοί αναθεώρησης: 3% ΥΔΡ 6082.1
4% ΥΔΡ 6807
7% ΥΔΡ 6081.1
2% ΥΔΡ 6087
5% ΥΔΡ 6071
5% ΥΔΡ 6069.1
8% ΝΟΔΟ 4521Β
13% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
5% ΥΔΡ 6712.2
21% ΥΔΡ 6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
7% ΥΔΡ 6068
1% ΥΔΡ 6301
7% ΥΔΡ 6326

Κατασκευή μιας διακλάδωσης για τη σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης. Θα ξεκινά από το

κεντρικό αγωγό έως το πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας όπου θα κατασκευαστεί το φρεάτιο –

αποδέκτης των λυμάτων της οικίας.

Η περιγραφή των εργασιών κατασκευής της παραπάνω διακλάδωσης προκύπτει από τα κάτωθι

χρησιμοποιούμενα άρθρα και η τιμή της ανά τεμάχιο, φαίνεται στον πίνακα ανάλυσης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με το τεμάχιο (τεμ).

Άρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από

τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της

εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του

έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

Αριθμητικώς: 4,73€             (0,36 + 23*0,19)

Άρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

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.

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,70€

Άρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση

προσθέτων συσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος.

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

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
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περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

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

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

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία

άρθρα του Τιμολογίου.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 15,50€

Άρθρο 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον

τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο

τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την

εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

4.01.01 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική

σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 45,57€                 (41,20 + 23*0,19)

Άρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

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.

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  €/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 Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικός: 12,84€                 (12,40 + 0,10*23*0,19)

Άρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων 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 κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
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παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,075 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 τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

Αριθμητικός: 3,63€                 (3,30 + 0,075*23*0,19)

Άρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

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

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

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

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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

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

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών

συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

Αριθμητικώς: 12,40 €

Άρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων

υπογείων δικτύων.

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

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

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

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

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

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

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

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

πεζοδρομίου

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικώς: 25,80€

Άρθρο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 9,60€

Άρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου

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).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 16,77€             (12,40+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 5.05      Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου
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        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).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΝΑΥΔΡ 5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 15,67€             (11,30+23*0,19)

Άρθρο 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

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

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

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

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

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 10,07€             (5,70+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 6.01      Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων

κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται

από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και

08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η

συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα

 αποδέκτη

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα

 εκτέλεσης των εργασιών

στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται

μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
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χρόνου απασχόλησης, εξής:

ΝΑΥΔΡ 6.01.01   Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσαρα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 4,60€

Άρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών

ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του

πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην

μελέτη του έργου

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 34,60 €

ΝΑΥΔΡ 9.01      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

          Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

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

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

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

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

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

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

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

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
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τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

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

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

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

μηχανικά μέσα

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 8,20 €

ΝΑΥΔΡ 9.10      Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

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

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

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

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

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΝΑΥΔΡ 9.10.03   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

        Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 77,00 €

ΝΑΥΔΡ 9.26      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

        Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

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

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

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

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

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

Σελίδα 27 από 42



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οχτώ λεπτά

Αριθμητικώς: 0,98 €

Άρθρο 11.01 Καλύμματα φρεατίων

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.

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

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

ικανότητας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

                             Αριθμητικώς: 2,90 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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).
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

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

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).

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

σύνδεση των σωλήνων.

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

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

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου:

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

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

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

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 7,00 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ

Αριθμητικώς: 34,00 €

Άρθρο 12.12 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων

σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο

(PVC-U), με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου.

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα

απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης.

12.12.01 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της

σειράς 41.

Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής

συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και

πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.

12.12.01.02 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δύο ευρώ κι σαράντα λεπτά

Αριθμητικώς: 32,40€

Άρθρο ΣΧΕΤ.1 Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από

PVC. Συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης.

Τυποποιημένα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) ονομασστικής διαμέτρου

160mm.

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,30€

Άρθρο ΣΧΕΤ.2 Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm (ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου

REDI.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Η προμήθεια, μεταφορά από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στο χώρο συγκέντρωσης και

από εκεί στην περιοχή του έργου, η εργασία τοποθέτησης τυποποιημένου κυλινδρικού φρεατίου

παροχής ακαθάρτων υδάτων για συνδέσεις του δικτύου ακαθάρτων με τις οικοδομές, από PVC,

διατομής Φ400 χλστ., του οποίου η στέψη καταλήγει σε μούφα με ελαστικό δακτύλιο και στη βάση

έχει διαμόρφωση ροής με κλίση, διατομής Φ160 χλστ. με ενσωματωμένες μούφες και ελαστικούς

δακτυλίους στις τρεις εισόδους τύπου REDI, μη συγκολλητό (injection). Στην τιμή περιλαμβάνεται

η τοποθέτηση του φρεατίου σε οποιοδήποτε βάθος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στο πεζοδρόμιο

ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόμου (όταν δεν υπάρχει

πεζοδρόμιο), σύμφωνα με τα σχέδια και τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οχτώ ευρώ

Αριθμητικώς: 88,00€

Άρθρο ΣΧΕΤ.3 Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection).

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Τάπα για τάπωμα φρεατίου παροχής ή αναμονής απο P.V.C. Σ 41, μη συγκολλητή

(injection).

Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, σύνδεση με τον αγωγό και η  μεταφορά

από την θέση συγκέντρωσης στην θέση εγκατάστασης.

 Dεσ= 160 mm.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 5,20€
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 566,32

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα έξι και τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΥΔΡ ΣΧ.1.3 Κατασκευή διακλάσωσης (ιδιωτικής σύνδεσης) από αναμονή Φ160 σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες

A.T. : 3

Κωδικοί αναθεώρησης: 4% ΥΔΡ 6082.1
4% ΥΔΡ 6807
6% ΥΔΡ 6081.1
2% ΥΔΡ 6087
8% ΥΔΡ 6068
5% ΥΔΡ 6071
4% ΥΔΡ 6069.1
1% ΥΔΡ 6804
8% ΝΟΔΟ 4521Β
15% ΥΔΡ 6752
3% ΥΔΡ 6103
22% ΥΔΡ 6712.1
5% ΥΔΡ 6711.1
3% ΥΔΡ 6711.6
1% ΥΔΡ 6808
1% ΥΔΡ 6301
8% ΥΔΡ 6326

Κατασκευή μιας διακλάδωσης για τη σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης. Θα ξεκινά από την

αναμονή τμήματος αγωγού Φ160 που υπάρχει κάθετα στον κεντρικό αγωγό έως το πεζοδρόμιο έμπροσθεν

της οικίας όπου θα κατασκευαστεί το φρεάτιο – αποδέκτης των λυμάτων της οικίας.

Η περιγραφή των εργασιών κατασκευής της παραπάνω διακλάδωσης προκύπτει από τα κάτωθι

χρησιμοποιούμενα άρθρα και η τιμή της ανά τεμάχιο, φαίνεται στον πίνακα ανάλυσης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με το τεμάχιο (τεμ).

Άρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από

τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της

εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του

έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

Αριθμητικώς: 4,73€             (0,36 + 23*0,19)

Άρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

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
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(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.

3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

3.10.01.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,70€

Άρθρο 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση

προσθέτων συσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος.

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

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

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

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

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

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία

άρθρα του Τιμολογίου.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 15,50€

Άρθρο 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον

τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο

τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την

εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
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4.01.01 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική

σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 45,57€                 (41,20 + 23*0,19)

Άρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

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.

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  €/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 Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικός: 12,84€                 (12,40 + 0,10*23*0,19)

Άρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων 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 κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

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

παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,075 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 τρέχον μέτρο (μμ).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

Αριθμητικός: 3,63€                 (3,30 + 0,075*23*0,19)

Άρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

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

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

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

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

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

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

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών

συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

Αριθμητικώς: 12,40 €

Άρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων

υπογείων δικτύων.

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά

Αριθμητικώς: 25,80€

Άρθρο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,

κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,

αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος

της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
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οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία

επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 9,60€

Άρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου

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).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 16,77€             (12,40+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 5.05      Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο

λατομείου

        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).

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΝΑΥΔΡ 5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 15,67€             (11,30+23*0,19)

Άρθρο 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

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

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

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

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

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 10,07€             (5,70+23*0,19)

ΝΑΥΔΡ 6.01      Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων

κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται

από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά

σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και

08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η

συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα

 αποδέκτη

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα

 εκτέλεσης των εργασιών

στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται

μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του

χρόνου απασχόλησης, εξής:

ΝΑΥΔΡ 6.01.01   Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσαρα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 4,60€

Άρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών

ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του
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πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην

μελέτη του έργου

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 34,60 €

ΝΑΥΔΡ 9.01      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

          Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

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

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

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

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

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

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

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

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

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

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

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

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

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

μηχανικά μέσα

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 8,20 €

ΝΑΥΔΡ 9.10      Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
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φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

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

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

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

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

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

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

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΝΑΥΔΡ 9.10.03   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

        Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 77,00 €

ΝΑΥΔΡ 9.26      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

        Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

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

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

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

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

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

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

των οπλισμών.

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

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

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

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

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα οχτώ λεπτά
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Αριθμητικώς: 0,98 €

Άρθρο 11.01 Καλύμματα φρεατίων

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.

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

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

ικανότητας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 2,90 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ

Αριθμητικώς: 7,00 €

Άρθρο 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος

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

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ

Αριθμητικώς: 34,00 €

Άρθρο ΣΧΕΤ.1 Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) σε αγωγούς

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου 160mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από

PVC. Συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης.

Τυποποιημένα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές, ταυ, ημιταύ, κλπ.) ονομασστικής διαμέτρου

160mm.

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά

Αριθμητικώς: 6,30€

Άρθρο ΣΧΕΤ.2 Τυποποιημένο κυλινδρικό φρεάτιο παροχής ακαθάρτων Dεσ=400mm (ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ) τύπου

REDI.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Η προμήθεια, μεταφορά από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στο χώρο συγκέντρωσης και

από εκεί στην περιοχή του έργου, η εργασία τοποθέτησης τυποποιημένου κυλινδρικού φρεατίου

παροχής ακαθάρτων υδάτων για συνδέσεις του δικτύου ακαθάρτων με τις οικοδομές, από PVC,

διατομής Φ400 χλστ., του οποίου η στέψη καταλήγει σε μούφα με ελαστικό δακτύλιο και στη βάση

έχει διαμόρφωση ροής με κλίση, διατομής Φ160 χλστ. με ενσωματωμένες μούφες και ελαστικούς

δακτυλίους στις τρεις εισόδους τύπου REDI, μη συγκολλητό (injection). Στην τιμή περιλαμβάνεται

η τοποθέτηση του φρεατίου σε οποιοδήποτε βάθος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στο πεζοδρόμιο

ή μέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόμου (όταν δεν υπάρχει

πεζοδρόμιο), σύμφωνα με τα σχέδια και τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα οχτώ ευρώ

Αριθμητικώς: 88,00€

Άρθρο ΣΧΕΤ.3 Τάπα Φ160 για τάπωμα φρεατίου παροχής μη συγκολλητής (injection).
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1

Τάπα για τάπωμα φρεατίου παροχής ή αναμονής απο P.V.C. Σ 41, μη συγκολλητή

(injection).

Προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, σύνδεση με τον αγωγό και η  μεταφορά

από την θέση συγκέντρωσης στην θέση εγκατάστασης.

 Dεσ= 160 mm.

Τιμή ανά τεμ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 5,20€

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

(Ολογράφως) : πεντακόσια ένα και εβδομήντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 501,77

Λεπτοκαρυά       17/06/2021        Λεπτοκαρυά        17/06/2021

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας

Ηλιάδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παπαδημητρίου - Φλώρου Ευδοκία
Πολιτικός Μηχανικός
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