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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ▬ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ.
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ.

Α.Τ.: 1.1
Αρθρο 1.03

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
Κωδικός Αναθεώρησης

ΗΛΜ 108

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη
ημέρας/νυκτός.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων
έργων, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες
λειτουργούσες εν σειρά
 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
 ο έλεγχος λειτουργίας
 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
εργασιών
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ

ΚΑΙ

ΤΡΙΑΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 10,30€
Α.Τ.: 1.2
Αρθρο 1.01

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 6541

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή
αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-0406-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές
απαιτηθεί) πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ
0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί
φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).
ΕΥΡΩ Ολογράφως:

ΟΚΤΩ

ΚΑΙ

ΕΙΚΟΣΙ

ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 8,20€
Α.Τ.: 1.3
ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-3.10.04.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,01 m έως 5,00m,
με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6083.1 100%
Εκσκαφή ορυγμάτων 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 βάθους μέχρι 30 cm, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με
άντληση.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα
θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή
των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με
ασφαλτοκόπτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας
του άρθρου. Η χρήση αντλιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών
πληρώνεται ιδιαίτερα όταν το βάθος του νερού εντός του ορύγματος υπερβαίνει τα 30
cm, μετά από σχετική έγκριση της Επίβλεψης.
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). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.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
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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.
Τιμή ενός m3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ .
Αριθμητικώς : 9,90€
Α.Τ.: 1.4.
ΑΡΘΡΟ:ΥΔΡ-3.01.02. Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε έδαφη γιαώδη-ημιβραχώδη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6054

100%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ( μη απιτούντα διατρητα μηχανήματα ή
εκρηκτικά ), οποιουδήπητε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και
εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο
εύρος του ορύγματος,συμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-0100’’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων
περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Oταν απιτείται αυτό, οι σχετικές
εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m²) βάσει αρχικών και τελικών διατομών με
τις γραμμές πληρωμής πού καθορίζονται από την μελέτη.
3.01.02.
Με την φόρτωση των προιόντων επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ενός

m3

ΕΥΡΩ Ολογράφως:

ΕΞΙ.

Αριθμητικώς : 6,00€
Α.Τ.: 1.5
ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε
κατοικημένη περιοχή Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6082.1 100%
Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς
τσιμεντωμένων κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών
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γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν
αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται
ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και και κατά την 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) εντός
του ορύγματος. Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 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 εκσκαφών.του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων
Τιμή ενός
m3
ΕΥΡΩ Ολογράφως:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς : 39,60€

Α.Τ.: 1.6
ΑΡΘΡΟ:
ΥΔΡ-3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6087 100%
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 μέσα στο σκάμμα
σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 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 περιλαμβάνεται η αξία για μικροϋλικά ,
φθορά ξυλείας και εργασίας υποστήριξης ή αντιστήριξης καθώς και η πρόσθετη τιμή
λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια
εκσκαφής.
Τιμή ενός
μμ
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

ΚΑΙ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς : 15,50€
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Α.Τ.:1.7
Αρθρο 4.02

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίμματα
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6054

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά
υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών,
προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση
κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".

4.02.02

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης
κλίμακας και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των
προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και μεταφορά τους στους
προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.
Οταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση
καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών
πινάκων χωματισμών.
Αλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου
αυτοκινήτου και τήρηση στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ μέρους της
Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η τήρηση των
σχετικών στοιχείων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς: 1,30€

Α.Τ.: 1.8
ΑΡΘΡΟ:

ΥΔΡ-3.16

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6070 100%
Για 1m3 διαστρώσεως ασυμπιέστων γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής
που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης. Τιμή ανά m3 όγκου διαστρώσεως σε
όγκο ορύγματος ή επί αυτοκινήτου, αναγόμενο σε όγκο ορύγματος (διαίρεση διά του
συμβατικού συντελεστή αναγωγής 1,25 λόγω επιπλήσματος).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Τιμή ενός m3
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.
Αριθμητικώς : 0.21€
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ΑΤ : 1.9
ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ- 3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6058
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 ‘’Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων’’.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

3.06.02

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά
διαιρέσεως με τον συμβατικό συντελεστή επιπλήσματος,
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 1,35€

ΑΤ: 1.10
ΑΡΘΡΟ:

ΥΔΡ-5.05.02
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.
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5.05.02
ΕΥΡΩ

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
Αριθμητικώς: 15,00€

Α.Τ.: 1.11
Αρθρο 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α.

Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β.

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά
συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει
πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών
στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές
αγωγών)
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑ

EΞ

ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 16,50€

Α.Τ.: 1.12
ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-4.09
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΟΔΟ4521Β 100%
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου,
συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των
έργων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 (ΠΤΠ Ο-150).
2.
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου,
συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των
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έργων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 (ΠΤΠ Ο-155).
3. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως
στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε
μόνιμη εγκατάσταση συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην (
Π.Τ.Π Α-260) ΑΣ 31,50 ορίζεται,σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-1104
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην
(Π.Τ.Π. Α-265) ΑΣ 12,50 ορίζεται, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-03-11-04
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων
όλων των απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία
αυτοκινήτου και τη μεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη
θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η
δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού.
Εφαρμογή
ασφαλτικής
συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση
εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
4.09.02 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:

ΔΕΚΑ

Αριθμητικώς :

ΟΚΤΩ

ΚΑΙ

ΠΕΝΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

18,50€

ΑΤ. 1.13 :
Αρθρο 4.03
βλάστηση

Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054
Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ)
χωρίς αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων
καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και
στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά
τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες
από τις αρμόδιες Αρχές, ή προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3
αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και
τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής:
[*] = 50 m3 (ή άλλο) 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.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την
μελέτη
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ

Αριθμητικώς: 520,00€
ΑΤ. 1.14 :
Αρθρο 5.09
Εξυγιαντικές στρώσεις με λίθους λατομείου όπως επίσης με
θραυστά υλικά λατομείου.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6067

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του
έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με
λιθους
λατομείου ,όπως επίσης των
θραυστών υλικών
λατομείου κατά
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα
με την μελέτη του έργου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από
οποιαδήποτε απόσταση, των λίθων λατομείου, όπως επίσης τών θραυστών
υλικών λατομείου , η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου
μηχανικού εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
5.09.02

Εξυγιαντικές στρώσεις με λίθους λατομείου , όπως επίσης με
θραυστά υλικά λατομείου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:

ΔΕΚΑ

Αριθμητικώς:

13,30

ΤΡΙΑ

ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

ΑΤ. 1.15 :
Αρθρο 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 0810-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
β.
γ.
δ.

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
Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς
υπάρχοντα αποδέκτη
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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:
6.01.01

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
Αριθμητικώς:

6.01.01.03

Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΥΔΡ 6108

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,60€

ΚΑΙ

ΦΡΕΑΤΙΑ

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ : 2.1
Αρθρο 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 01-0400-00 "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)
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- 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 επιφάνειες 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:

ΟΚΤΩ

ΚΑΙ

ΕΙΚΟΣΙ

ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικώς: 8,20€

Α.Τ.: 2.2
Αρθρο 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.
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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).

13

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
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.

ΑΤ: 2.2.1
9.10.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6326
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ

ΕΠΤΑ

77,00€

ΑΤ: 2.2.2
9.10.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6327
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

ΟΓΔΟΝΤΑ

ΔΥΟ

82,00€

ΑΤ: 2.2.3
9.10.06

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6329
ΕΥΡΩ

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

ΕΝΕΝΗΝΤΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ

94,00€

Α.Τ: 2.3
Αρθρο 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων
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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
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
συγκολλημένα
Ράβδο
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

B500C B500Α














B500C









B500Α B500C














19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)
0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
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Πεδίο εφαρμογής
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
Ράβδο
συγκολλημένα
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α








B500C

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500Α B500C
254
314
380
491
616
804
1257

2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
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: ΕΝΕΝΗΝΤΑ
Αριθμητικώς:

ΟΚΤΩ

ΛΕΠΤΑ

0,98€

A.T. 1.16 :
Αρθρο 9.06
τελειωμάτων

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων
επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησεις ΥΔΡ 6304 100%

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών
σκυροδέματος, όπως αυτά καθαρίζονται στην μελέτη του έργου. Στην
παρούσα τιμή μονάδος, η οποία εφαρμ΄’οζεται παράλληλα με τις λοιπές τιμές
καλουπιών του Τιμολογίου,Περιλαμβάνονται ολες οι επιπλέον δαπάνες των
εργασιών και χρησιμοποιουμένων υλικών πού απαιτούνται για την επίτευξη
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της προδιαγραφόμενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώματος (χρήση
πλανισμένης ξυλείας ξυλοτύπων, προφίλ σκοτιών , φαλτσογωνιές ,
αντικολλητικές επαλείψεις ξυλοτύπων κ.λ.π.)

Τιμή (πρόσθετη) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ετοίμου επιφανειακού
σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Αριθμητικώς : 6,50€

A.T. 2.4.1:
Άρθρο (ΟΔΟΒ-37.2) Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση
ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονία προστασίας
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 2412)

100%

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση πλαστομερούς
ασφαλτικής μεμβράνης
(ασφαλτόπανο),οπλισμένης με πολυετερικής ίνες,
παχους τουλάχιστον 2mm και προστατευτική επίστρωση τσιμεντοκονιάματος
παχους 2cm, των 600kg τσιμέντου άνα m², με την ETEΠ 08-05-01-02
‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες’’
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :
• τά πασης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα,με την μεταφορά
τους επί τόπου του εργου
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα πού απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών
•
ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση
συρματόβουρτσας, μηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα
•
η προεπάλειψη ( αστάρωμα ) με ασφαλτικό γαλάκτωμα ( ανάλωση
περίπου 0,40kg/m²) και αφού στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική
κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης ( ανάλωση περίπου 2,50
kg/m² )
•
η τοποθέτηση και η συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση
φλογίστρου, σε δύο επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις
•
η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της
μεμβράνης
•
οι επικαλύψεις των φύλλων της μεμβράνης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. (m²)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ

ΤΡΙΑ

ΚΑΙ

ΤΡΙΑΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

(Αριθμητικώς): 13,30€
A.T. 2.4.2:
Αρθρο (ΟΙΚ-79.01) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό
ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ
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(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901)

100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν
θερμώ , εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι
ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της
επιφανείας και επαλείψεως , σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ

ΚΑΙ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

(Αριθμητικώς): 1,70€

A.T. 2.4.3:
Αρθρο (ΟΙΚ-21.03.04) Γραμμικά στραγγιστήρια από διατρήτους πλαστικούς
σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος .
Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων πλαστικών σωλήνων από PVC ή
πολυαιθυλένιο με περίβλημα γεωυφάσματος των 200gr/m² . Περιλαμβάνεται
ή προμήθεια , μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων
στραγγιστηρίου ( μονοβάθμιο φίλτρο).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου
(μονοβάθμιο φίλτρο).

21.03.04

Στραγγιστήρια με διατρήτους σωλήνες D-200mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.4)

100%

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

ΚΑΙ

(Αριθμητικώς): 16,90€

A.T. 2.5:
Αρθρο 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.
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Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξειςυποστηλώσεις, 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: ΣΑΡΑΝΤΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ

Αριθμητικώς: 44,00€
Α.Τ.2.6:
Άρθρο 4.13

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε
είδους απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση
παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση
αναλυτική επιμέτρηση.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ

ΠΕΝΤΕ

ΚΑΙ

ΕΞΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 25,60€

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ▬ ΔΙΚΤΥΑ.

Α.Τ.: 3.1
ΑΡΘΡΟ: 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6753 100%
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Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από
φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων".
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 2,20€
Α.Τ.:3.2
ΑΡΘΡΟ: 11.01.02

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752

100%

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: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ

ΛΕΠΤΑ.

Αριθμητικώς: 2,90€
Α.Τ.: 3.3
ΑΡΘΡΟ: 12.10.04
mm

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 , Dεσ= 200

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

ΥΔΡ 6711.2 100%

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 τηνδιαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις)
καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους • για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.
Αριθμητικώς: 12,30€
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Α.Τ.: 3.4
ΑΡΘΡΟ:
ΟΙΚ.Ν/73.93.08 Διαμόρφωση και πλήρωση αρμών διαστολής διακοπής
εργασιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗς : ΟΙΚ 7395 100%
Διαμόρφωση και πλήρωση αρμών διαστολής σε
κατασκευές από σκυρόδεμα
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή με τις οδηγίες του επιβλέποντος.
Η διαμόρφωση του αρμού θα γίνει με διογκωμένη πολυστερίνη βάρους 8-15 χιλ./Μ3,
πάχους 2 εκ. Η πλήρωση του αρμού θα γίνει με κατάλληλη ασφαλτική μαστίχη σε
βάθος 2 εκ., σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις εντολές της
επίβλεψης. Δηλ. υλικά, μικροϋλικά και εργασία .διαμόρφωσης και πλήρωσης του
αρμού μετά από προηγούμενη αφαίρεση της διογκωμένης πολυστερίνης σε βάθος 2
εκ. γιά την τοποθέ- τηση της ασφαλτικής μαστίχης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς : 2,50€

Α.Τ.: 3.5
ΑΡΘΡΟ:

11.02

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων
κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
11.02.04
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόμενης από την μελέτη
φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0807-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως: ΔΥΟ

Αριθμητικώς:

ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

2,90€

Λιβαδειά 15/ 06 / 2017
ΤΜΗΜΑ

Λιβαδειά 15 / 06 / 2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ

ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΜΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

22

