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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή
του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των
τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή
εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά
του έργου.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου,
ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε
βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής
από
τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη
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εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών
μέσων.
1.3.2

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και
βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων
προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της
μελέτης του έργου.

1.3.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές
εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά
περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά),
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις
σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις
σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους
Δημοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και
οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και
η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.3.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο
προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.7

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασμένων στοιχείων,
που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων
εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση
της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την
κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.

1.3.8

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων,
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.

1.3.9

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή
τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη
δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη
αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα»
(μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
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1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση
του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών
μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες
μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων
έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον,
ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη
και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών
μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και
πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και
προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω
των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων,
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας),
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω
εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα
κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για
τη μη παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων
διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και
επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων
εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους
Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και
συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η
λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε
ψηφιακή μορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων
οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
ΕΡΓΟ:
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1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα
εκσκαφών
κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών
εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών,
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και
οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση
δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των
κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για
την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.
1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη
δημοπράτησης.
1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιμολογίου.
1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης
του έργου.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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1.4

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα
(Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού
(Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις
κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων,
συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και
κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για
δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για
τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από
δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην
αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων
του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων,
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου

1.5

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.

Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΜΑΔΑ 1η:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Α.Τ.: Α01
Άρθρο ΥΔΡ 2.01

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά
οποιαδήποτε απόσταση

ή
σε

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για ένα κυβικό μέτρο
φορτοεκφορτώσεως και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην βραχωδών,
καθώς και αμμοχαλίκων, με επιμέτρηση βάσει όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,
περιλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Ένα και τριάντα εννέα
1,39

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Α.Τ.: Α02
Άρθρο ΥΔΡ 3.10
ΥΔΡ 3.10.01
ΥΔΡ 3.10.01.01

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογεόων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία.
Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε
τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με
στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά
20,0 m ορύγματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου
σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από
την μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων
εκσκαφών.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Έξι και ογδόντα
6,80

Α.Τ.: Α03
Άρθρο ΥΔΡ 3.12

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)

6

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από
αγωγό Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενο / αντιστηριζόμενο ή μή, ανά
μέτρο μήκους συναντωμένου 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.
Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη τυχόν εργασιών υποστήριξης, αντιστήριξης ή
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, δύμφωνα 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) συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
4,70

Α.Τ.: Α04
Άρθρο ΥΔΡ 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων, σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώματα (αν τούτο απαιτείται) σε στρώσεις
μέχρι 25 cm, μεταφερόμενων από οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή περιλαμβάνονται πέραν
της δαπάνης μεταφοράς, η δαπάνη προμήθειας, οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, η σταλία
των μεταφορικών μέσων, οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, η
διάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή η χρησιμοποίηση των δονητικών, αλλά όχι
επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, η επί
τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούμενων δοκιμών για την
εξακρίβωση του βαθμού συμπύκνωσης .Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος
από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τρία ευρώ
3,00

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ.: Α05
Άρθρο ΥΔΡ 5.05
ΥΔΡ 5.05.01
Κωδικός Αναθεώρησης

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με
θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
ΥΔΡ 6068

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο
της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες
μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια
των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού
διαβροχής, με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και
πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί.
Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία
Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού και της μεταφοράς του από
οποιαδήποτε απόσταση. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της
Υπηρεσίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Δεκαέξι ευρώ και ενενήντα λεπτά
16,90

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ.: Α06
Άρθρο ΥΔΡ 5.07

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069
Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου,
εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης
τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α.
Η προμήθεια της άμμου λατομείου
β.
Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ.
Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα.
δ.
Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των
σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Δεκατρία ευρώ
13,00

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ.: Α07
Άρθρο ΥΔΡ 6.01

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες
μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας,
κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας
καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του
συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για
την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για
κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που
πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:

ΥΔΡ 6.01.01

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.

ΥΔΡ 6.01.01.02

Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά
4,70

Α.Τ.: Α08
Άρθρο ΥΔΡ 7.06ΣΧ

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά
πετάσματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103
Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου,
προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από
μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των
αντιστηρίξεων είναι δυνατόν να γίνεται αφού το έδαφος έχει εκσκαφθεί σε όλο το βάθος με
μηχανικά μέσα. Η μέθοδος αυτή είναι επιτρεπτή με την προϋπόθεση ότι: το έδαφος είναι
σταθερό προσωρινά, οι παρειές της εκσκαφής είναι κατακόρυφες και το πλάτος εκσκαφής
παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επενδύσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται με τη μέθοδο της διεισδύσεως (βλ. σχετική Τ.Π.).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμων κ.λ.π.) η φθορά, η
προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης.
Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτούμενων
μηχανημάτων για την καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα (σταδιακή ή μη),
την τυχόν απαιτούμενη έμπηξη και την σταδιακή εξόλκυση κατά την επίχωση καθώς και κάθε
άλλη σχετική εργασία.
Διευκρινίζεται ότι, η σταδιακή εξόλκυση των αντιστηρίξεων είναι υποχρεωτική προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ορθή επίχωση του σκάμματος, πλευρικά του αγωγού.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις
παρειές του σκάμματος, επιμετρούμενης μόνον της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για
ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας. Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) αντιστήριξης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Δεκαοχτώ ευρώ
18,00

Α.Τ. Α09
Ά ρ θ ρ ο Ο Δ Ο Γ - 1 . 2 : Υπόβαση πάχους 0.10 μ (ΠΤΠ Ο-150)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3111.Β
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από τη
μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς
των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-150.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ,
μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά
1,80

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ. Α10
Άρθρο Γ-2.2: Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155 )
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3211.Β
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ, ανεξάρτητα από
τη μορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της
μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας,
που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1
της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγρ. 10.1 και 10.3.1 της ΠΤΠ Ο-155.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10μ., μετά
της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά
1,85

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ.: Α11
Άρθρο ΟΔΟ Δ-1:
ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2269(α))
Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε πάχους
και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, η οποία γίνεται
αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό (π.χ. τύπου TCC3
VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα χαραγμένα όρια της κοπής και
να προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση του
αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το
άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες» του παρόντος Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την κατασκευή
ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν ασφαλτοσκυρόδεμα
(ενώσεις, αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένα στα
αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς
οπλισμένου σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

μηδέν ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά
0,86

Α.Τ.: Α12
Άρθρο ΟΔΟ Δ-3:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4110
Για την πλήρη ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου
ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της
επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΣ-11, Α-201 και Α-203 και τους όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του καθαρού (φωτιστικού) πετρελαίου, του
τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος, της ασφάλτου και των λοιπών
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, χαμένου χρόνου
φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των έργων, η δαπάνη
παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανσης, εναποθήκευσης, φύλαξης κλπ.), η
δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που θα προεπαλειφθεί, με αυτοκίνητη βούρτσα και με τα
χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος
πριν από τη διάχυση, η δαπάνη ενδεχόμενης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης με την
αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης, όπως και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πλήρους ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Ένα ευρώ και οχτώ λεπτά
1,08

Α.Τ.: Α13
Άρθρο ΟΔΟ Δ-4:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟMERGEFIELD ANATHµΔΟ-4120§
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί
σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό
διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα
εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του
έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των
φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η
δαπάνη θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
ανάμιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να
επικαλυφθεί με συγκολλητική επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη
μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος
με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του
διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη
(εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Μηδέν ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
0,36

Α.Τ.: Α14
Άρθρο ΟΔΟ Δ-5:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (Π.Τ.Π. Α 260)

Άρθρο ΟΔΟ Δ-5.1:

Βάση πάχους 0,05 μ.

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟMERGEFIELD ANATHµΔΟ-4321.Β§
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την
Π.Τ.Π. Α 260, την Τ.Σ.Υ. και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλτόμιγμα εν
θερμώ παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς
υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που
θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η
δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην
Π.Τ.Π. Α260, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν
περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή
συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8.3 του Π.Τ.Π. Α 260.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους κατασκευής ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου
πάχους ως κατωτέρω, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά
4,88

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

Α.Τ.: Α15
Άρθρο ΟΔΟ Δ-8:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ
(ΠΤΠ Α265)

Άρθρο ΟΔΟ Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4521.Β

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ,
που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή
της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με
ασφαλτόμιγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά
προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που
θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την εγκατάσταση
παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε είδους σταλία,
φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτομίγματος, η
δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που
απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην
Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή δεν
περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική
επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 μ, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη θέση διάστρωσης.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά
5,10

[Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά]

ΟΜΑΔΑ 2η:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Τ.: Β 01
Άρθρο ΥΔΡ 9.10
Άρθρο ΥΔΡ 9.10.04

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

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συμβατικών τευχών του
Eργου με την διάστρωση και συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών
υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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α.
Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.
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 και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται
ιδιαιτέρως.
γ.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Ογδόντα ένα ευρώ
81,00

Α.Τ.: Β 02
Άρθρο ΥΔΡ 16.14

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης
αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών

ΥΔΡ 16.14.01

Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1, 20 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327
Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενός προκατασκευασμένου κυκλικού φρεατίου επίσκεψης
(ή και συμβολής αγωγών) αγωγού ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, ανεξαρτήτως
βάθους και σε οποιοδήποτε έδαφος, με πάχος τοιχώματος 0,15 m. Στην τιμή περιλαμβάνονται
όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες , δηλ. προμήθεια των τμημάτων (διακτύλιοι, λαιμός),
συγκόλληση δακτυλίων, διαμόρφωση ροής πυθμένα, τσιμεντοκονία, επάλειψη με διπλή στρώση
ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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εποξειδικής ρητίνης, εκσκαφές για την τοποθέτηση, επιχώσεις, μεταφορές, αντιστηρίξεις,
ασφαλτικά κ.λ.π.
Για ένα τεμάχιο φρεατίου προκατασκευασμένου (τεμ)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Χίλια διακόσια δέκα ευρώ
1.210,00

ΟΜΑΔΑ 3η: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α.Τ.: Γ 01
Άρθρο ΥΔΡ 11.01
ΥΔΡ 11.01.02

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό
αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς επί
τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά
2,20

Α.Τ.: Γ 02
Άρθρο ΥΔΡ 12.12
Άρθρο ΥΔΡ 12.12.03

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό
από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των
ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
6,80

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Α.Τ.: Γ 03
Άρθρο ΥΔΡ 12.12
Άρθρο ΥΔΡ 12.12.04

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό
από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των
ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Εννέα ευρώ
9,00

Α.Τ.: Γ 04
Άρθρο ΥΔΡ 12.12
Άρθρο ΥΔΡ 12.12.05

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό
από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των
ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά
14,30

Α.Τ.: Γ 05
Άρθρο ΥΔΡ 12.12
Άρθρο ΥΔΡ 12.12.06

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό
από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των
ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτά
22,10

Α.Τ.: Γ 06
Άρθρο ΥΔΡ 12.12
Άρθρο ΥΔΡ 12.12.07

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.5
Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό
από άμμο.
Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος των
ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση,
εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού.
Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
26,80

Α.Τ.: Γ 07
Άρθρο ΥΔΡ 12.25

Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων
από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.

Άρθρο ΥΔΡ 12.25.01

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.1
Για την προμήθεια επί τόπου τυποποιημένου σαμαριού με μούφα από PVC, την προσέγγισή του
στο όρυγμα, την προετοιμασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την συγκόλληση. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και το πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά συγκόλλησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.
ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά
29,40

Α.Τ.: Γ 08
Άρθρο ΥΔΡ 12.25

Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων
από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.

Άρθρο ΥΔΡ 12.25.02

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2
Για την προμήθεια επί τόπου τυποποιημένου σαμαριού με μούφα από PVC, την προσέγγισή του
στο όρυγμα, την προετοιμασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την συγκόλληση. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και το πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά συγκόλλησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
31,50

Α.Τ.: Γ 09
Άρθρο ΥΔΡ 12.25

Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων
από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.

Άρθρο ΥΔΡ 12.25.03

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.3
Για την προμήθεια επί τόπου τυποποιημένου σαμαριού με μούφα από PVC, την προσέγγισή του
στο όρυγμα, την προετοιμασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την συγκόλληση. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και το πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά συγκόλλησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Τριάντα εφτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
37,80

Α.Τ.: Γ 10
Άρθρο ΥΔΡ 12.25

Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων
από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.

Άρθρο ΥΔΡ 12.25.04

Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.4

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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Για την προμήθεια επί τόπου τυποποιημένου σαμαριού με μούφα από PVC, την προσέγγισή του
στο όρυγμα, την προετοιμασία του σωλήνα, την τοποθέτηση και την συγκόλληση. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και το πώμα ονομαστικής διαμέτρου 160 mm, καθώς και τα υλικά συγκόλλησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Σαράντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά
43,10

Νέα Μουδανιά, 4/5/2012
Συντάχθηκε

Στυλιανός Ραμανδάνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Προϊστάμενη
Τμ. Υδραυλικών Έργων

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ
Δήμου Ν. Προποντίδας

Παναγιώτα Θεργιού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΟ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Δ.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2011)
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