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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
1.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ
εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ,
φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε.

1.1

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο
πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο
κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην
είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή
κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ
παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ
Φ.Π.Α.
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.1.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε,
θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο
ηνπο,
κε ηηο απαηηνχκελεο
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ
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εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ
ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ,
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε
άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ,
ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά
ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο
θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή
αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ
ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.1.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά),
δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο
θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο
Οξνπο.

1.1.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά
ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο
πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ
(ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ
εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ
ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ
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κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε
εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη
ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην
Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία
θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε
ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)
(β)

Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη
παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη
εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα
εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ.

1.1.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο
κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο
θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.1.9

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε
δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ
φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ
ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο
ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα,
ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.1.10 Οη δαπάλεο γηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο
θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε
κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη
βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ,
εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη),
ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ,
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη
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εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ
εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ
ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη
κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ
θαη επαλαθνξηψζεσλ
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ,
νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη
ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ
πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε
ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.
1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε
κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:

θαη

(α)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά
επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ
ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ
απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx
θιπ.),
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ
σο άλσ εκπνδίσλ,
(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη
εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.),
θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.&
Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ
θαη νρεκάησλ,
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο
ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα,
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ
θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
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(1)

Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο
3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη
νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή
ηηο αξκφδηεο Αξρέο

(2)

Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε
θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ
ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο
εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ
πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ
πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ.
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.

1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,
παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη
πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ
αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο,
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ
ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ
ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο
απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ,
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ
έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ
Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ
θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ
ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο
ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ,
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο
έιεγρν.
1.1.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ
ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα
πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία.
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1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα
ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.
1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη απνδέθηεο πδάησλ) θαζψο θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα
θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ
ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν
αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. Καζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.
1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ
θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ
εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο
θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ,
πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε
απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.
1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη
ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ
πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά
φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ
Δξγνπ.
1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο
θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί
πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ
δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ
νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ,
ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ
ζηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη
ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
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1.1.26 Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ
Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή
έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε,
ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ
απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ
πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα
κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο
νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ,
φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δήκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο
(πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.
1.1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ
αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε
ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε
ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ,
κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο
εδάθνπο θιπ.
1.1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ
απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο
Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ
Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ., εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ.
1.1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ
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δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο,
ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε
δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν
Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ
πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο.

1.1.34

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.2

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην
πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ,
ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ
Δξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηφθσλ
θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκεζεηψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, δηνηθεηηθψλ
εμφδσλ, εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή
έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ
(18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

1.3

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ
Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.

1.4

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά,
νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή
απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία
αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην
παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
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DN / DM
ζσιήλα

φπνπ DN: Ολνκαζηηθή

δηάκεηξνο

ηνπ

ρξεζηκνπνηνχκελνπ

DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην.
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε
ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ

Οι ηιμές μονάδος ηοσ παρόνηος Τιμολογίοσ ποσ θέροσν ηην
ζήμανζη [*] παραπλέσρως ηης αναγραθόμενης ηιμής ζε ΕΥΡΩ δεν
ζσμπεριλαμβάνοσν ηην δαπάνη ηης καθαρής μεηαθοράς ηων, καηά
περίπηωζη, σλικών ή προϊόνηων.
Η Δημοπραηούζα Αρτή θα προζθέηει ζηις ηιμές ασηές ηην δαπάνη ηοσ
μεηαθορικού έργοσ, με βάζη ηα ζηοιτεία ηης μελέηης ή/και ηις ζσνθήκες
εκηέλεζης ηοσ έργοσ.
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ΟΜΑΓΑ Α : ΔΡΓ. ΖΜΑΝΖ - ΠΡΟΣΑΗΑ
Άρθρο 1
1.01

Πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΗΚ 6541

Γηα ηελ πξνκήζεηα, ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε, ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ
επαλαηνπνζέηεζε ζε λέεο ζέζεηο, θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ελφο
ηεκαρίνπ ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο ή αλαγγειίαο θηλδχλνπ κεζαίνπ κεγέζνπο, ζε θίηξηλν
πιαίζην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσξηλή εξγνηαμηαθή ζήκαλζε, κε πιηθά
αλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ II θαη θαηά ηα ινηπά, φπσο ζην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο.
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο (ηεκ)
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δθαηόλ ζαξάληα
Αξηζκεηηθώο: 140,00

Άρθρο 2
1.06

Πξνκήζεηα ηαηλίαο ζήκαλζεο ζσιήλσλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ρεη ΟΗΚ 6541

Γηα ηελ πξνκήζεηα, πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο ησλ δηθηχσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε,
έληνλνπ ρξψκαηνο, αλζεθηηθή θαη ειαρίζηνπ πιάηνπο 20 cm. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, ελψ ε ηνπνζέηεζε πιεξψλεηαη κε ην
άξζξν ησλ ζσιήλσλ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: αξάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,40

ΟΜΑΓΑ Β : ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
Άρθρο 3
3.10

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή
εκηβξαρψδεο

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή
ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ
άμνλα ππφ θπθινθνξία.
Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ φπσο παξαπάλσ πνπ ζα εθηειείηαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ
ή κε ππφγεηα λεξά, κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα
ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
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Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο
απνπεξάησζεο απηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ
νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ
γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα
2,00 m αλά 20,0 m νξχγκαηνο. Λνηπέο αληηζηεξίμεηο θαιχπηνληαη απφ ηδηαίηεξα
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη
ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
3.10.02

Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
3.10.02.01

Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΔΤΡΩ

ΤΓΡ 6081.1

Οινγξάθσο: Οθηώ θαη πελήληα
Αξηζκεηηθώο: 8,50

Άρθρο 4
3.11

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε
πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη
ησλ ηζρπξψο ηζηκελησκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή
ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ
εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε
εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο
ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ
νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ
γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
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εθζθαθήο θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο) εληφο
ηνπ νξχγκαηνο.
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα
2,00 m αλά 20,0 m νξχγκαηνο. Λνηπέο αληηζηεξίμεηο θαιχπηνληαη απφ ηδηαίηεξα
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη
ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ
ζπλέρεηα:
3.11.02

Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
3.11.02.01

Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΔΤΡΩ

ΤΓΡ 6082.1

Οινγξάθσο: Σξηάληα πέληε θαη είθνζη
Αξηζκεηηθώο: 35,20

ΟΜΑΓΑ Γ : ΔΠΗΥΩΔΗ

Άρθρο 5
4.07

Πξνκήζεηα ακκνραιίθνπ επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6251

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) πξνκήζεηαο ακκνραιίθνπ επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ, κε
ηελ θνξηνεθθφξησζε, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ
έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, κε επηκέηξεζε ζην απηνθίλεην ή ζε ζσξνχο. Ο
κέγηζηνο θφθθνο ηνπ πξνζθνκηδνκέλνπ πιηθνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10 cm. Καηά ηα
ινηπά ζχκθσλα κε ηελ νηθεία ηερληθή πξνδηαγξαθή.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Σέζζεξα θαη ελελήληα
Αξηζκεηηθώο: 4,90

Άρθρο 6
4.08

Δπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

YΓΡ 6253
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Γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πνπ
έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο.
πλπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο, δηαβξνρήο (κε ηελ δαπάλε κεηαθνξάο
ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε) θαη ζπκπχθλσζεο κε ρξήζε
νδνζηξσηήξα.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηα παξαιεθζέληα επί ηφπνπ ακκνραιηθψδε πιηθά επίζηξσζεο.
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ νηθεία ηερληθή πξνδηαγξαθή.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επηζηξσζέλησλ θαη ζπκππθλσζέλησλ ακκνραιίθσλ
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δλελήληα επηά ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,97

Άρθρο 7
5.05

Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ πιηθφ
ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6068

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν επίρσζεο θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ
ακκνράιηθν ηεο Π.Σ.Π. Ο-150 ζε ζηξψζεηο πάρνπο κέρξη 25 cm κε ηελ έθξηςε,
δηάζηξσζε, πιάγηεο κεηαθνξέο, ην θνπάληζκα ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε δνλεηηθψλ αιι’
φρη επηβιαβψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ κέζσλ ή άιισλ εηδηθψλ
ζπκππθλσηψλ, ηελ επί ηφπνπ αμία ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, κε ηε δαπάλε κηαο
ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζίαο αλά 1.000 m3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ θαη πάλησο κηαο ζε
θάζε απηνηειέο έξγν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκπχθλσζεο πνπ έρεη επηηεπρζεί. Ο
βαζκφο ζπκπχθλσζεο δελ πξέπεη, λα είλαη θαηψηεξνο απφ 95% (ηξνπνπνηεκέλε
δνθηκαζία Proctor). Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο
κεηαθνξάο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ
πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.

5.05.01

Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δλληά θαη νγδόληα
Αξηζκεηηθώο: 9,80

Άρθρο 8
5.07

Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6069

Γηα έλα θπβηθφ κέηξν έδξαζεο - εγθηβσηηζκνχ - επηθάιπςεο ζσιήλσλ κε άκκν
ιαηνκείνπ, εθηεινχκελεο εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :
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α.
β.
γ.
δ.

Ζ πξνκήζεηα ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ
Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε
ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ
θνξηνεθθφξησζε.
Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηηο ηάθξνπο - νξχγκαηα.
Ζ ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαζψο θαη ησλ ζηξψζεσλ εγθηβσηηζκνχ
ησλ ζσιήλσλ απφ άκκν ιαηνκείνπ κέρξη αξλήζεσο.

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γέθα θαη ζαξάληα
Αξηζκεηηθώο: 10,40

ΟΜΑΓΑ Γ : ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ – ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑ

Άρθρο 9
32.01

Πξνκήζεηα,

κεηαθνξά

επί

ηφπνπ,

δηάζηξσζε

θαη

ζπκπχθλσζε

ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ
θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.

Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην
εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ
κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο
δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο
ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην
ζθπξφδεκα.

Σελίδα 14 από 27

Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά
κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.

Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη
επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε,
θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο.

γ.

Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε
δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.

δ.

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί
ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε
πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ
ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.

ε.

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο
δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα,
εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ
ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
32.01.04

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΗΚ-3214

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ δεθαηξία
(Αξηζκεηηθώο):113,00

Άρθρο 10
38.03

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ,
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην
έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην
ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε
ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε
εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε θαη ηξηάληα
(Αξηζκεηηθώο):15,30

Άρθρο 11
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

38.20

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ
1422-2 / 1423-3 : 2006 θαη ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ θπξνδέκαηνο,
θάζε δηακέηξνπ, έηνηκνη επί νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ έξγνπ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)

38.20.02

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη είθνζη
(Αξηζκεηηθώο):1,20

Άρθρο 12
47.01

Σνηρνδνκέο κε ηζηκεληνπιίλζνπο 19x19x39 cm

Toηρνδνκέο πάρνπο 19 cm κε δηάθελνπο ηζηκεληνπιίλζνπο δηαζηάζεσλ 39Υ19Υ19
cm πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε
δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ
θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ
θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα θνληακάησλ θαη
ηζηκεληνπιίλζσλ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.
47.01.01

Με αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε αλαινγία 1 : 2 1/2 , ησλ 150 kg
ηζηκέληνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4701
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα θαη είθνζη
(Αξηζκεηηθώο):21,20

Άρθρο 13
49.01

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213
Πιήξεο θαηαζθεπή γξακκηθνχ δηαδψκαηνο (ζελάδ) ή πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ
πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ S500s (κέρξη
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4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ
επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ,
ε πιήξεο εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο
ππνιείκαηα ηεο θαηαζθεπήο. ηε πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο
δηαηνκήο, ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν εκβαδφλ
ησλ 0,06 κ2, θαη ζηε πεξίπησζε πξνζαπμεκέλνπ νπιηζκνχ, θαηά ηελ επηπιένλ
δηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ βάξνπο ηνπο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)
49.01.02

Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) κπαηηθψλ ηνίρσλ
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη Γέθα
(Αξηζκεηηθώο):8,10

Άρθρο 14
62.01

Ταινζηάζηα ζηδεξά βάξνπο έσο 10 kg/m2
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6201

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ παινζηαζίνπ βάξνπο έσο 10 kg/m2 απφ
πνηθίιεο ζηδεξέο δηαηνκέο απιήο, δηπιήο ή πνιιαπιήο επαθήο, ζηαζεξά ή θηλεηά θαη
γεληθά ζηδεξέο δηαηνκέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζπγθφιιεζεο, ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο
θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο γηα
πιήξε ιεηηνπξγία.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη δέθα
(Αξηζκεηηθώο):8,10

Άρθρο 15
62.21

Θχξεο ζηδεξέο απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6221

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο
ξάβδνπο νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα
εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη
νξεηραιθίλεο ρεηξνιαβέο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη είθνζη
(Αξηζκεηηθώο):5,20
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Άρθρο 16
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα

71.22

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7122
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο
2,5 cm, εηο ηξείο δηαζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε
απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία θαη ηξηάληα
(Αξηζκεηηθώο):13,30

Άρθρο 17
77.83 Xξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε αθξπιηθφ αλάγιπθν ρξψκα ηχπνπ
RELIEF
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7788
Xξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε αθξπιηθφ αλάγιπθν ρξψκα ηχπνπ
RELIEF. Απφμεζε ηεο επηθαλείαο θαη θαζαξηζκφο ηεο κε ζάξσζξν, πξψηε ζηξψζε
πιαζηηθνχ ρξψκαηνο RΔLIEF αξαησκέλνπ ζε λεξφ (ζε αλαινγία 400 gr λεξνχ αλά kg
πιαζηηθνχ) κε θχιηλδξν ή πηλέιν, δεχηεξε ζηξψζε κε πιαζηηθφ RELIEF ρσξίο
αξαίσζε κε πηλέιν ή ζπάηνπια θαη θπιίλδξσζε πξηλ απφ ηελ μήξαλζε απηνχ γηα ηελ
επίηεπμε αδξήο επηθαλείαο (ζαγξέ).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλληά θαη είθνζη
(Αξηζκεηηθώο):9,20

Άρθρο 18
77.55

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή
αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ. Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα
θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη
δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά
(Αξηζκεηηθώο):7,00
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Άρθρο 19
76.01

Ταινπίλαθεο απινί επί μπιίλνπ ή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ

Ταινπίλαθεο απινί, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ζηφθν
θαη θαξθίδεο ή κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή κε περίζθνπο (μχιηλνπο ή κεηαιιηθνχο) επί
μπιίλνπ ή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
76.01.01

Ταινπίλαθεο δηαθαλείο πάρνπο 3,0 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7602
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθανθηώ θαη εβδνκήληα
(Αξηζκεηηθώο):18,70

ΟΜΑΓΑ Δ :ΩΛΖΝΩΔΗ - ΓΗΚΣΤΑ
Άρθρο 20
Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ πδξαγσγείνπ δηθιείδσλ (εληφο νδνχ), θαζαξηζκνχ,
αεξνεμαγσγψλ, κεησηή πίεζεο πιήξσο πεξαησκέλα κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ φπσο
ζηα
ζρέδηα
ηεο
κειέηεο
ηχπνπ
1
απαγνξεπκέλεο
θάζε
αιιαγήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάησζη πιηθψλ θαη εξγαζηψλ α) ηνπ ζθπξνδέκαηνο
C12/15, β) ησλ μπινηχπσλ, γ) ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη δνκηθνχ πιέγκαηνο δ) ησλ
νπψλ απνζηξαγγίζεσο θαη ε) ηνπ θαιχκκαηνο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο
γξαθίηε D400 κε ζηξνγγπιφ πιαίζην (κε γσληέο γηα θαιχηεξε πάθησζε ζην ηζηκέλην)
θαη θάιπκκα θαζαξνχ αλνίγκαηνο 0,60 κ.κ. θαη βάξνο 64 ργξ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΑΣΟΔ 3213

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σεηξαθόζηα Δβδνκήληα
Αξηζκεηηθώο: 470

Άρθρο 21
11.07

Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6751

Αληηζθσξηαθή/αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ραιπβδνθαηαζθεπψλ κεηά ηελ δηακφξθσζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ θαη πξηλ ηελ πξνζθφκηζε
ηνπ ζην εξγνηάμην γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη αλέγεξζή ηνπο.
Δάλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή εάλ δηαπηζησζεί
ηξαπκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζή ηνπο, ζα
γίλεηαη ηνπηθή απνθαηάζηαζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή/θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο
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11.07.01

Δθαξκνγή δηπιήο αληηζθσξηαθήο επάιεηςεο (rust primer)
Οη δχν ζηξψζεηο ηνπ primer ζα είλαη δηαθνξεηηθήο απφρξσζεο γηα λα
είλαη εθηθηφ λα ειεγρζεί φηη εθαξκφζζεθαλ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,12

Άρθρο 22
12.14

Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ)

Γηα ηελ πξνκήζεηα, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ θαη πιήξε
εγθαηάζηαζε ελφο κέηξνπ σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πιαζηηθνχο
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) θαη αλά ηχπν, νλνκαζηηθή πίεζε θαη δηάκεηξν αγσγνχ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :
α.

Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ απαηηνπκέλσλ
ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, θαηαιιήισλ γηα αγσγνχο απφ
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ.

β.

Ζ πξνζέγγηζε, πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ κεηά ησλ
απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηνχ κε εθαξκνγή απηνγελνχο
ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ (γηα νζεζδήπνηε
ζπλδέζεηο), ε δνθηκαζία ζσιήλσλ θαη αγσγψλ ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.

γ.

Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε
ζε ζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη ζπλδέζκνπο πνιπαηζπιελίνπ.

δ.

Ζ θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη ηνπνζέηεζε απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο
ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο (αλά ηχπν, δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή
πίεζε) αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην ,πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.
12.14.01.66

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γέθα θαη νγδόληα
Αξηζκεηηθώο: 10,80
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Άρθρο 23
12.17

Δηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαχ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ) απφ ειαηφ
ρπηνζίδεξν, ή ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron).
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623

Δηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαχ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ) απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ή
ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί
ηφπνπ θαη ζχλδεζε ηνπο ζηφ δίθηπν ζσιελψζεσο, ρσξίο ηελ αμία ησλ ηπρφλ
απαηηνπκέλσλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο
Σα πξνζθνκηδφκελα επί ηφπνπ εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη νγδόληα
Αξηζκεηηθώο: 3,80

Άρθρο 24
12.18

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο ή θαηά
κήθνο ξαθήο, απφ ράιπβα S235J (St 37-2), κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ,
ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ
ζηεγαλφηεηνο, αιιά ρσξίο ηελ αμία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πάζεο θχζεσο θαη ηνπ
εγθηβσηηζκνχ.
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο
7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο.
Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.
Dνλνκ.
(mm)
Φ 300
Φ 300
Φ 400
Φ 400
Φ 500
Φ 500
Φ 600
Φ 600
Φ 700
Φ 700
Φ 800
Φ 800

Dεμση.
(mm)
323.8
323.8
406.4
406.4
508
508
609.6
609.6
711.2
711.2
812.8
812.8

πάρνο
(mm)
4.0
5.0
4.5
5.2
5.0
6.4
5.6
7.1
6.4
8.0
8.0
9.5

kg/m
31.57
39.34
44.64
51.49
62.07
78.62
83.48
105.72
110.46
138.84
158.90
188.74

Dνλνκ.
(mm)
Φ 900
Φ 900
Φ 1000
Φ 1000
Φ 1200
Φ 1200
Φ 1500
Φ 1500
Φ 1800
Φ 1800
Φ 2000
Φ 2000
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Dεμση.
(mm)
914.4
914.4
1016
1016
1219.2
1219.2
1524
1524
1828.8
1828.8
2032
2032

πάρνο
(mm)
8.0
10.0
9.0
11.0
10.0
12.7
10.0
12.0
10.0
14.3
11.0
14.3

kg/m
178.96
223.21
223.68
272.84
298.44
378.17
373.66
447.80
448.89
640.39
548.67
712.11

12.18.01

Υαιπβδνζσιήλεο κε εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ ιηζαλζξαθφπηζζα
(αζθαιηηθή βάζε) θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα
(αζθαιηηθή βάζε) θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) σο άλσ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα θαη ελελήληα πέληε
Αξηζκεηηθώο: 1,95

Άρθρο 25
12.19

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα
ραιπβδνζσιήλσλ ειηθνεηδνχο ή θαηά κήθνο ξαθήο, απφ ράιπβα S235J (St 37-2),
ηνπ ηδίνπ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επζπγξάκκσλ
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, ηελ κεηαθνξά επί
ηφπνπ, ηελ θνπή ηεκαρίσλ θαη ηνκέσλ γηα ηελ δηακφξγσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηελ
ζπγθφιιεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ
θαηαβηβαζκφ ζηφ φξπγκα γηα ηελ ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα ηνπ
δηθηχνπ.
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη ην πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο
7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
κνλψζεσο ησλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη είθνζη
Αξηζκεηηθώο: 3,20

Άρθρο 26
12.20

Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1

Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ γαιβαληζκέλσλ ή επηθαδκησκέλσλ κπνπινληψλ, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά
επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξα θαη ελελήληα
Αξηζκεηηθώο: 4,90

Άρθρο 27
16.19

Καηαζθεπή δηαθιάδσζεο αγσγνχ απφ ΡΔ ή ζχλδεζε λένπ αγσγνχ
κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ ζε ιεηηνπξγία κε ηνπνζέηεζε
θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ.
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6622.1

Γηα κηα πιήξε θαη κεκνλσκέλε θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο αγσγνχ απφ ΡΔ κε
ηνπνζέηεζε ηαπ (θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ) ή ζχλδεζε λένπ
αγσγνχ κε πθηζηάκελν ΡΔ ζε ιεηηνπξγία, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ κε απνκφλσζε ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη :
α.

Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ) θαζψο
θαη ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα
αγσγνχο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ

β.

Οη εξγαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ εηο ην δίθηπν λεξνχ δηα πδξαληιίαο 3", ε ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην λέν αγσγφ κε ηα θαηάιιεια εηδηθά ηεκάρηα γηα
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ.

γ.

Ζ πξνκήζεηα, θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε
ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ απφ
πνιπαηζπιέλην. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε εηδηθά
ηεκάρηα πνιπαηζπιελίνπ.

Σηκή γηα κία πιήξε θαη κεκνλσκέλε ζχλδεζε (ηεκ) αγσγνχ ΡΔ κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ
ηεκαρίσλ θαη ζπλδέζκσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε άιιν αγσγφ ΡΔ νπνηαζδήπνηε
δηακέηξνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην θαη δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ.
16.19.01

Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 110
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δθαηόλ ηξία
Αξηζκεηηθώο: 103,00

ΟΜΑΓΑ Σ : ΤΚΔΤΔ ΓΗΚΣΤΩΝ - ΩΛΖΝΩΔΩΝ

Άρθρο 28
Πξνκήζεηα Λαηκώλ κε θιάληδα (εμαξηεκάησλ πνιπαηζπιελίνπ) απνθιεηζηηθά
εληόο ησλ δεμακελώλ θαη θξεαηίσλ, απηνγελνχο ειεθηξνζπγθφιιεζεο
(ELECTROFUSION WELDING), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ICPN θαηά DIN
CEN, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16-20 atm, απφ PE. Σξίηεο γεληάο, ρξψκαηνο κπιέ ή
καχξνπ, κε πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO9001 & ISO9002 ηνπ εξγνζηαζίνπ
Καηαζθεπήο, ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: α) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ
εμαξηεκάησλ κεηά ησλ απαηηνύκελσλ απηνγελώλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ θαη
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β) Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ εμαξηεκάησλ, απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ζηε ζέζε πξνζσξηλήο ελαπνζήθεπζεο ζε ρψξν πνπ ζα
ππνδείμεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην Γηακέηξνπ Φ90/20αηκ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6623
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα θαη είθνζη ελληά
Αξηζκεηηθώο: 12,29

Άρθρο 29
Γηθιείδεο κε ζύξηε ειαζηηθήο έκθξαμεο, θιαληδσηέο ρεηξηζκνχ κε ρεηξνηξνρφ.
Σν ζψκα θαη ην θάιπκκα ησλ βαλψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν
ζθαηξνεηδή γξαθίηε GGG50 θαηά DIN 1693 θαηά ηα ινηπά φπσο ζην άξζξν 95.
πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο γηα πιήξε θαη θαλνληθή
ιεηηνπξγία. Σηκή αλά ηεκάρην Γηακέηξνπ DN 100
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6651.1

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ νγδόληα
Αξηζκεηηθώο: 180,00

Άρθρο 30
Πξνκήζεηα Γσλίαο επζέσλ άθξσλ PE Φ90 (εμαξηεκάησλ πνιπαηζπιελίνπ)
απνθιεηζηηθά
εληόο
ησλ
δεμακελώλ
θαη
θξεαηίσλ,
απηνγελνχο
ειεθηξνζπγθφιιεζεο
(ELECTROFUSION
WELDING),
ζχκθσλα
κε
ηηο
πξνδηαγξαθέο ICPN θαηά DIN CEN, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 16-20 atm, απφ PE.
Σξίηεο γεληάο, ρξψκαηνο κπιέ ή καχξνπ, κε πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO9001 &
ISO9002 ηνπ εξγνζηαζίνπ Καηαζθεπήο, ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: α) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ
εμαξηεκάησλ κεηά ησλ απαηηνύκελσλ απηνγελώλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ θαη
β) Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ εμαξηεκάησλ, απφ ην
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ζηε ζέζε πξνζσξηλήο ελαπνζήθεπζεο ζε ρψξν πνπ ζα
ππνδείμεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην Γηακέηξνπ Φ90/20αηκ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6623
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Γέθα ηέζζεξα θαη εμήληα ηέζζεξα
Αξηζκεηηθώο: 14,64

Άρθρο 31
Αεξνεμαγσγόο ρπηνζηδεξόο
Παιηλδξνµηθνχ ηχπνπ δηπιήο ελέξγεηαο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 0040 θαηά DIN 1693
θαη ηα απαξαίηεηα εηδηθά ηεµάρηα θιάληδεο θ.ι.π., µε ηελ πξνµήζεηα, µεηαθνξά επί
ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηµέο
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο Τ ΓΡ 6657.1
Οη πξνζθνµηδφµελνη επί ηφπνπ αεξνεμαγσγνί ζα θέξνπλ ζήµαλζε CE θαη
ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζµέλνπ εξγαζηεξίνπ.
Σηµή αλά ηεµάρην (ηεµ) πιήξσο εγθαηεζηεµέλνπ ζην δίθηπν αεξνεμαγσγνχ
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ110 θαη πίεζεο ιεηηνπξγίαο 20αηκ
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Πεληαθόζηα Δμήληα
Αξηζκεηηθώο: 560,00

ΟΜΑΓΑ Ε : ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ


Άρθρο 28

Άρθρο 32
ΖΛΔ 1 (ρεη. ΖΛΜ 80/81)
Γηα ηελ πξνµήζεηα µεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ππνβξπρίνπ αληιεηηθνύ
ζπγθξνηήµαηνο µε βαζµφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 70% ζην ζεµείν ιεηηνπξγίαο,
µε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, µε ειεθηξνθηλεηήξα αλαπεξηειίμηµν, πδξνιίπαλην,
πδξφςπθην θαηάιιειν γηα ππνβξχρηα ιεηηνπξγία, αζχγρξνλνπ, ηξηθαζηθνχ,
βξαρπθπθισµέλνπ δξνµέα, ηάζεσο 380 V,50 ΖΕ θαη ζηηο 2900 ΑΛ. Ζ αληιία ζα
ζπλδέεηαη µε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα µε ζχλδεζµν θφπιεξ θαηά ην πξφηππν ΝΔΜΑ.
Παξνρή Q=18 - 20 m3/h θαηµαλνµεηξηθνχ Ζ=370Μ, εληφο γεψηξεζεο 8".
Σν ζπγθξφηεµα ζα ηνπνζεηεζεί ζε βάζνο 230m. (ηπθιφ)
ηελ ηηµή πεξηιαµβάλεηαη ε αμία ηεο θαηαθφξπθεο ζηήιεο ζηήξημεο ηνπ
ζπγθξνηήµαηνο απφ ζσιήλα TUBO-MANNESMAN, µε ηηο µνχθεο θαη ηελ θεθαιή
ζηήξημεο φιεο ηεο ζηήιεο.
ηελ ηηµή πεξηιαµβάλεηαη ε αμία ησλ θαισδίσλ ηξνθνδφηεζεο ηνπ αληιεηηθνχ ΝΤΤ
ηνπ θαισδίνπ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ θινηέξ απηνµαηηζµνχ.
Πξνµήζεηα θαη εξγαζία πεξαησµέλε ζε ιεηηνπξγία. (l ηεµ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Δίθνζη ηξείο ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 23.000,00

Άρθρο 33
ΖΛΔ 2 (ρεη. ΖΛΜ 52)
Γηα ηελ πξνµήζεηα µεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιήξνπο µεηαιιηθνύ ζηεγαλνύ
ειεθηξηθνύ πίλαθα αληιηνζηαζίνπ έσο 30kW, ηχπνπ πεδίσλ, ειεθηξνζηαηηθά
βαµµέλν, πξνζηαζίαο ΗΡ55, µε φια ηα απαηηνχµελα φξγαλα θαη εμαξηήµαηα φπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πιήξεο ζπλαξµνινγεµέλα θαη ζπλδεδεµέλα πξνο ηηο
ηξνθνδνηήζεηο θαη θαηαλαιψζεηο, πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ αθξνπεδίισλ (cos), γηα
ηελ εθθίλεζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο, µε θάζε απαηηνχµελν εμάξηεµα ,.
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µηθξνυιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζχµθσλα µε ηηο
Σ.Π.Ζ.Δ. Αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα ζα πεξηιαµβάλνληαη ηα παξαθάησ πιηθά:
Γ εληθφ πεδίν:
Γεληθφο ηξηπνιηθφο ζεξµνµαγλεηηθφο δηαθφπηεο θνξηίνπ (ηεµ1)
Αζθάιεηεο ΒΟΥ (ηεµ 3)
Αµπεξφµεηξν 0-1Ο0Α (ηεµ 6) Βνιηφµεηξν 0-500V (ηεµ 1)
Μ/ Έληαζεο 200/5Α (ηεµ 6)
Μεηαγσγέαο βνιηνµέηξνπ 7 ζέζεσλ (ηεµ 1)
Λπρλίεο θάζεσλ (τεµ 3)
Ζιεθηξνληθφ επηηεξεηή ζηάζµεο (ηεµ 1)
Αληηθεξαπληθφ πξνζηαζίαο (ηεµ 3)
Μεξηθφ πεδίν:
Σξηπνιηθφμ ζεξµνµαγλεηηθφο δηαθφπηε; θνξηίνπ (ηεµ 1)
Αζθάιεηεο ΒΟΥ (ηεµ 3)
Ζιεθηξνληθφ επηηεξεηή έιιεηςεο - αζπµµεηξίαο - δηαδνρήο θάζεσλ (ηεµ 1)
Απηφµαην δηαθφπηε αέξνο ΑΣΔΡΑ-ΣΡΗΓΩΝΟΤ ηζρχνμ AC3 45kW (ηεµ 1)
Θεξµηθφ πξνζηαζίαο (ηεµ 1)
Ζιεθηξνληθφ ρξνληθφ θαζπζηέξεζε; 1-10 sec µεηαγσγή; ΑΣΔΡΑ-ΣΡΗΓΩΝΟΤ (ηεµ
1)
Ζιεθηξνληθφ ρξνληθφ θαζπζηέξεζε; 1-1 Ο min γηα ζηάζεημ-εθθίλεζε ηνπ
ζπγθξνηήµαηνμ (ηεµ 1)
Αζθάιεηεο βνεζεηηθνχ θπθιψµαηνμ (ηεµ 4)
Αληηθεξαπληθφ
πξνζηαζίαο
(ηεµ
3)
Αµπεξφµεηξν 0-1Ο0Α (ηεµ 3)
Μ/ Έληαζεο 200l5Α (ηεµ 3)
ηελ ηηµή ζπµπεξηιαµβάλεηαη ν αγσγφο (θαιψδην ΝΤΤ), πιηθά, µηθξνχιηθα θαη ε
εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε µε ηελ παξνρή (ΓΔΖ). (τεµ 1)

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Πέληε ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 5.000,00

Άρθρο 34
ΖΛΔ 3 (ρεη. ΖΛΜ 82)
Πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηεο ζσιήλσζεο θαηάζιηςεο
ππνβξπρίνπ ζπγθξνηήµαηνο, απνηεινχµελνπ απφ αγσγφ αλαξξφθεζεο
ζπλδεδεµέλα µε ηελ αληιία, δειαδή ραιπβδνζσιήλαο (TUBO.MANNESMAN) Φ6"
(6m), θαµπχιε; θαη ζχλδεζε µε θιάληδεο. Αθφµε ε ζσιήλσζε θαηάζιηςεο µέρξη ηνλ
θεληξηθφ
αγσγφ
ηεο
πςειήο
πίεζεο,
δειαδή
ραιπβδνζσιήλαο
(TUBo.MANNESMAN) Φ6", θαµπχιεο- δηαλνίμεηο νπψλ, βάλεο ρπηνραιχβδηλεο
PN=25Atm, DN=6", βαιβίδα ειαηεξησηή ηχπνπ GESTRA PN=25Atm, DN=6",
µαλφµεηξν γιπθεξίλεο µε θξνπλφ εμαέξσζεο (ηεµ 1), πδξφµεηξν θαη ζχλδεζε µε
θιάληδεο. (ηεµ 1)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 2.200,00
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Άρθρο 35
ΖΛΔ 4 (ρεη. ΖΛΜ 60)
ηνηρεηψδεο ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζµνύ νηθίζθνπ γεψηξεζεο αληιηνζηαζίνπ µε θαιψδην ΝΤΜ 3ΥΗ,5 θαη ΝΤΜ 3Υ2,5 µε ηα θαηάιιεια ζηεξίγµαηα,
δχν αξµαηνχξεο ρειψλαο 100W, δχν ξεπµαηνδφηεο ΟΤΚΟ ζηεγαλνχμ, ηνπη;
αλαγθαίνπο δηαθφπηεη; ησλ θσηηζηηθψλ ζσµάησλ, ηελ ζχλδεζε µε ηνλ ειεθηξηθφ
πίλαθα ηεο αληιίαο, πξνµήζεηα πιηθψλ θαη µηθξνχιηθα, θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο
ψζηε λα παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγία. (ηεµ 1)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Σξηαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 300,00

Άρθρο 36
ΖΛΔ 5 (ρεη. ΖΛΜ 62)
Δγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ θαη ηξηγσληθήο γείσζεο πξνζηαζίαο µε ηε ρξήζε
γαιβαληζµέλσλ αγσγψλ 30X3,5mm θαη Φ8mm. Πεξηιαµβάλεηαη ε πξνµήζεηα ησλ
πιηθψλ, αγσγνί γαιβαληζµέλνη 30X3,5mm θαη Φ8mm, ζηεξίγµαηα αγσγψλ, θνιάξν
γείσζεο, ηα µηθξνχιηθα, ε εθζθαθή θαη επίρσζε θαη ε εξγαζία ζχλδεζεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. (ηεµ. 1)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Γύν ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 2.000,00

Άρθρο 37
ΖΛΔ 6 (ρεη. ΖΛΜ 47)
Πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο µέηξνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα, PVC
δηαµέηξνπ Φ.32 θαη θαισδίνπ ΝΤΤ 3Υ2,5 Σ.ρ. ή αλαιφγνπ εληφο ηνπ πιαζηηθνχ
ζσιήλα γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνµαηηζµνύ. (1 ΜΜ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:Σέζζεξα θαη ελελήληα
Αξηζκεηηθώο: 4,90
Ιωάννινα -09-2010
Θεωρήθηκε
----- Ο ----Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ.

Ιωάννινα,

-09-2010

----- Οι ----Συντάξαντες

Παναγιώτης Τσώλης
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός

Νίκος Τζιμογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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Ιωάννης Κίτσος
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