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I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα
του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.

1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
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ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ.,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις
κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές,
οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης
φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10

Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ)

1.12

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων
εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13

Οι
δαπάνες
των
τοπογραφικών
εργασιών
(αποτυπώσεων,
πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών,
οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
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1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών,
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική
διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
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(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό
και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου
χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι

δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
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(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για
προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες,
με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων
προσωπικού

γενικής

χρήσης

π.χ.

γερανοί,

οχήματα

μεταφοράς

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο,
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
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χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους
γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
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Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο,
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α’ ΟΜΑΔΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Στις περιπτώσεις που θα γίνει προσκόμιση ελαφρών μηχανημάτων με γερανό ή όταν υπάρχει ράμπα
πρόσβασης και μπορούν να εκτελεστούν εργασίες με μηχανήματα η διαφορά δαπάνης μεταξύ
ελαφρών και βαρέων μηχανημάτων έχει υπολογιστεί στη δαπάνη γερανού κλπ.
Άρθρο 1ο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ΥΔΡ. 3.10.01.01
ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος
ορύγματος μέχρι 4,00 μ.
ΥΔΡ. 6081.1
Κωδικός Αναθεώρησης
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές
σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση,
ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα,
σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής, για βάθος ορύγματος μέχρι 4,00
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Έξη και εβδομήντα λεπτά.
Αριθμητικώς: 6,70
ΥΔΡ. 3.11.01.01
Άρθρο 2ο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος μέχρι 4,00 μ.
ΥΔΡ. 6082.1
Κωδικός Αναθεώρησης
Εκσκαφή
ορυγμάτων
υπογείων
δικτύων
σε
βραχώδη
πετρώματα
κάθε
είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented)
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κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών
(με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων),
όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή
υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές
σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση,
ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας.
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα,
σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφής, για βάθος ορύγματος μέχρι 4,00
ΕΥΡΩ
Ολογράφως
: Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς
: 25,80
Άρθρο 3ο Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΥΔΡ. 3.12

ΥΔΡ. 6087
Κωδικός Αναθεώρησης
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα /
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός.
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η
τιμή αυτή.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία
άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Δεκαπέντε και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,50
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Άρθρο 4ο

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό
συνθήκες στενότητος χώρου.

Σχετ. ΥΔΡ. 3.13

ΥΔΡ. 6081.1
Κωδικός Αναθεώρησης
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί
πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού ή σε περιορισμένο χώρο πρανούς χωρίς κατάληψη του
καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini
excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η
χρησιμοποίηση μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 2,00 m και βάθος έως 4,00 m,
μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη
του έργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Τέσσερα και δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 4,10
Άρθρο 5ο Πρόσθετη τιμή για την εκσκαφή πρανούς σε κλίση.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6058

Σχετ. ΥΔΡ.2.01

Για την πρόσθετη εργασία εκσκαφής και διαμόρφωσης του πρανούς σε κλίση, περάν από την
προβλεπόμενη στα άρθρα εκσκαφών, ήτοι με χρήση εκσκαφέα – τσάπας μεγάλης ακτίνας, από
επάνω και κάτω στο πρανές, την πιθανή χρήση αερόσφυρας τοπικά, είτε την αποκλειστική εκσκαφή
με τα χέρια, την δημιουργία αναβαθμών για την δημιουργία δαπέδου εργασίας (που δεν πληρώνεται
ιδιαιτέρως), την μεταφορά σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης και την επιπλέον δυσκολία μεταφοράς των
προιόντων εκσκαφών μέχρι την οδό, ήτοι με φορτηγό ήτοι με φορτοεκφορτωτή και γενικά οτιδήποτε
επιπλέον χρειαστεί για την εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των εκσκαφών.
Η τιμή αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την προηγούμενη τιμή που αφορά την
στενότητα χώρου. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποζημιώνεται η χρήση γερανού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως:
Τρία και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 3,50

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 6ο Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ. 2.01

ΥΔΡ. 6071
Κωδικός Αναθεώρησης
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα
από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως
: Επτά και τριάντα έξι λεπτά
Αριθμητικώς
: 7,36
Άρθρο 7ο Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ. 2.02

ΥΔΡ. 6072
- 12 -

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα
από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας
κατασκευής (κατά περίπτωση),
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Επτά και σαράντα ένα λεπτά
Αριθμητικώς: 7,41

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Άρθρο 8ο Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ΥΔΡ.6.01.01.05
ή βενζινοκίνητα ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6110
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές
αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης
ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων
β.
Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ.
Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της
αντλίας και των σωληνώσεων
δ.
Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη
ε.
Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των
εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, ως εξής:
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δέκα πέντε και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 15,50

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Άρθρο 9ο

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
ΥΔΡ.7.01
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6301
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς
τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους
κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους
ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν υπάγονται
στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο
αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε
''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.
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Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του ορύγματος.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δύο και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 2,20
Άρθρο 10ο

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ. 2303

ΟΙΚ.23.06

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από
μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης
των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα
πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου
η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,
όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής
επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος,
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Εννέα
Αριθμητικώς: 9,00

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ.
Άρθρο 11ο Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους
λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6157

ΥΔΡ.8.04.02.

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε
διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση
γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του
τιμολογίου.
Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι και σαράντα λεπτά
Αριθμητικώς: 20,40
Άρθρο 12ο Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους
λατομείου, βάρους 100 έως 200 kg
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6158
Ως το προηγούμενο άρθρο, με λίθους λατομείου, βάρους 100 έως 200 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 22,50

ΥΔΡ.8.04.03.
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Άρθρο 13ο Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους
λατομείου, βάρους 200 έως 500 kg
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6158
Ως το προηγούμενο άρθρο, με λίθους λατομείου, βάρους 200 έως 500 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 24,50

ΥΔΡ.8.04.04.

Άρθρο 14ο Θωράκιση πρανών ρεμάτων με φυσικούς ογκολίθους Σχετ. ΛΙΜ.
προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1500 kg
4.08.01
Κωδικός Αναθεώρησης
ΛΙΜ. 2310
Κατασκευή στρώσης θωράκισης πρανών ρεμάτων, σε οποιοδήποτε ύψος η βάθος από το δάπεδο
εργασίας, από φυσικούς ογκόλιθους (Φ.Ο.) προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1500
kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις
Πρανών Λιμενικών Έργων και Έργων προστασίας ακτών’’.
Η τοποθέτηση – κτίσιμο θα γίνεται με κατεύθυνση αντίθετη της ροής του ρέματος, ώστε να υπάρχει
συνεχώς στήριξη των προστιθέμενων Φ.Ο. στους προηγούμενους. Η κάθε επιπλέον στρώση θα
τοποθετείται ώστε να υπάρχει εναλλαγή μεγέθους και το κέντρο βάρους των Φ.Ο. να βρίσκεται
περίπου στο σημείο επαφής των Φ.Ο. της κάτω σειράς.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτοεκφόρτωση και η
χερσαία μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η προσέγγιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση –
τοποθέτηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια των καταλλήλων μηχανημάτων
σύμφωνα με την κατασκευή λιμενικών και υδραυλικών έργων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.
Με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500 - 1500 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι οκτώ

Αριθμητικώς: 28,00
Άρθρο 15ο Θωράκιση πρανών ρεμάτων με φυσικούς ογκολίθους Σχετ. ΛΙΜ.
προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg
4.08.02
Κωδικός Αναθεώρησης
ΛΙΜ. 2320
Κατασκευή στρώσης θωράκισης πρανών ρεμάτων, σε οποιοδήποτε ύψος η βάθος από το δάπεδο
εργασίας, από φυσικούς ογκόλιθους (Φ.Ο.) προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 1500 - 2500
kg, και κατά τα λοιπά ως προηγούμενο άρθρο.
Με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι εννέα και πενήντα λεπτά.

Αριθμητικώς: 29,50
Άρθρο 16ο Θωράκιση πρανών ρεμάτων με φυσικούς ογκολίθους Σχετ. ΛΙΜ.
προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg
4.08.03
Κωδικός Αναθεώρησης
ΛΙΜ. 2320
Κατασκευή στρώσης θωράκισης πρανών ρεμάτων, σε οποιοδήποτε ύψος η βάθος από το δάπεδο
εργασίας, από φυσικούς ογκόλιθους (Φ.Ο.) προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 2500 - 4000
kg, και κατά τα λοιπά ως προηγούμενο άρθρο.
Με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Τριάντα ένα

Αριθμητικώς: 31,00
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Σχετ. ΟΔΟ Β-9
Άρθρο 17ο Ξηρολιθοδομή σε κεκλιμένη επιφάνεια
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 2252
Κατασκευή χειρόθετης ξηρολιθοδομής από λίθους λατομείου πάχους 0,30 έως 0,80 m και βάρους
από 15 χλγ. μέχρι 80 χλγ, χωρίς αρμολόγηση, για την προστασία του φυσικού εδάφους από
διάβρωση, με επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανείας σε κλίση που θα ακολουθεί τα όμορα πρανή,
στις θέσεις και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη, ήτοι σε κεκλιμένη επιφάνεια και ειδικά
για την διαμόρφωση της εξωτερική και μόνο στρώσης συνολικού πάχους μέχρι 0,80 μ. (μετρούμενη
λοξά) με χρήση γερανού ή τσάπας κλπ. από την επάνω πλευρά ή ανυψωτικού μηχανήματος από
κάτω για την υποβοήθηση μετακίνησης η μεταφοράς των μεγάλων λίθων και γενικά της διακίνησης
των λίθων.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :
• η προμήθεια των λίθων, η μεταφορά τους στον τόπο ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές και η
προσέγγισή τους στην θέση της κατασκευής,
• η δόμηση της εμφανούς ξηρολιθοδομής.
Για την επιμέτρηση λαμβάνονται (1/0.70) = 1,428 τ.μ. έτοιμης ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο,
ανεξαρτήτως της ακριβούς κλίσης του πρανούς.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως:
Σαράντα Τρία και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς: 43,80
ΥΔΡ.4.02.02
Άρθρο 18ο Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά
ή απορρίμματα και την μεταφορά στο χώρο απόθεσης η
απόρριψης σε οποιοδήποτε απόσταση.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6054
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων 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".
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 καθώς και όταν δεν
υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και
μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.
Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται
με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.
Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων πραγματοποιούμενων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής
επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιούμενων μεταφορών και η τήρηση των
σχετικών στοιχείων.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης
από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: επτά και εβδομήντα δύο λεπτά
Αριθμητικώς: 7,72
Άρθρο 19ο Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή
βλάστηση
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6054

Σχετ. ΥΔΡ.4.03

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού και κυρίως χειρωνακτικά,
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ήτοι κοπή ή αφαίρεση καλαμιών σε ποσοστό μέχρι 30 % και ξερών κορμών με τις ρίζες τους . 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 Όρους 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
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: οκτακόσια εβδομήντα
Αριθμητικώς: 870,00

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΔΡ. 1.01
Άρθρο 20ο Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
ΟΙΚ. 6541
Κωδικός Αναθεώρησης
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 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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: οκτώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 8,20
Άρθρο 21ο Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου
New Jersey, από σκληρό πλαστικό.

ΥΔΡ. 1.02

ΗΛΜ 108
Κωδικός Αναθεώρησης
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας τύπου New
Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης
0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη
εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
των στοιχείων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των
φορητών πλαστικών στηθαίων

ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο

η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές
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Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: πέντε και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 5,20
ΥΔΡ. 1.03
Άρθρο 22ο Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
ΗΛΜ. 108
Κωδικός Αναθεώρησης
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: δέκα και τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς: 10,30
ΥΔΡ. 1.04
Άρθρο 23ο Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος
παράκαμψης.
ΟΙΚ. 6541
Κωδικός Αναθεώρησης
Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος
παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων έργων,

η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται

η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών
στηθαίων New Jersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας
(περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας)

ο έλεγχος λειτουργίας

η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας της φορητής μονάδας, ή κλάσμα αυτού.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : τετρακόσια δέκα
Αριθμητικώς : 410,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο 24ο Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατάσκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6082.1
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα
πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την

ΥΔΡ.4.01.01
Σχετ.
σκυρόδεμα (χωρίς
ΕΤΕΠ 15-02-01-01
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"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από
τα προϊόντα της καθαίρεσης.
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα,
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) που δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα αλλά
περιλαμβάνονται στην δαπάνη.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: σαράντα οκτώ & είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 48,20
Σχετ.
Άρθρο 25ο Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες
ΥΔΡ.4.01.02
απαιτήσεις ακριβείας
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6082.1
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα σκυρόδεμα (χωρίς
πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από
τα προϊόντα της καθαίρεσης.
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος
(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) που δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα
αλλά περιλαμβάνεται στην δαπάνη.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Ογδόντα εννέα
Αριθμητικώς: 89,00
Άρθρο 26ο Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6807

ΥΔΡ.4.04

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασης τους, με χρήση αεροσφυρών, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά
τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για
οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή
την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δεκατρία και δέκα λεπτά
Αριθμητικώς: 13,10
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Άρθρο 27ο Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μή.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6808

ΥΔΡ.4.05

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά
τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για
οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή
την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: τρία και ογδόντα τρία λεπτά
Αριθμητικώς: 3,83
ΥΔΡ.4.09.02
Άρθρο 28ο Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 4521.Β.
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού
οδοστρώματος, ήτοι:
1.

Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2.

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη

3.

Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4.

Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5.

Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση
ασφαλτικής στρώσης

εφαρμογής διπλής

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας
(ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος
των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 18,50
Άρθρο 29ο Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

ΥΔΡ.4.10
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Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6804
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών,
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση
ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0806-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του
αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ.
Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή
υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι
στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης
για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδρομίου
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικώς: 25,80
Άρθρο 30ο Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6081.1

ΥΔΡ.4.14

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος
ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων
για την προστασία παρακείμενων κατασκευών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, η
επιλογή αξιοποιήσιμων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η φόρτωση
και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική
επιμέτρηση.
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): δέκα οκτώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 18,30
Άρθρο 31ο Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο ΥΔΡ.5.05.01
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος
επίχωσης έως 50 cm
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
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ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δεκαεννέα και σαράντα λεπτά

Αριθμητικώς: 19,40

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΟ Α.24.2
Άρθρο 32ο Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 1610
Επένδυση πρανών επιχώματος-ορύγματος για την εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας με φυτική
γή διαστρωνόμενη επί γαιοκυψελών μορφής επιμήκων φύλλων, με βρόχους ελάχιστης πλευράς 20 cm
και ύψους 7,5 cm, διαμορφωμένους από λωρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου ελαχίστου
πάχους 1,0 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση
νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η προμήθεια των φύλλων γαιοκυψελών, των μεταλλικών στηριγμάτων των φύλλων για την
σύνδεσή τους τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την καθ΄ ύψος έννοια, καθώς και της φυτικής γης
για την πλήρωση των γαιοκυψελών, με τις μεταφορές τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
ενσωμάτωσης, τις φορτοεκφορτώσεις και την σταλία του εξοπλισμού.

Η εκσκαφή τάφρου ανάντη του φρυδιού του πρανούς ή της μπαγκίνας καθώς και οι απαιτούμενες
εκσκαφές στοιχείων αγκύρωσης στο ανάντη άκρο των φύλλων των γαιοκυψελών.

Η προσέγγιση, εξάπλωση και στερέωση των γαιοκυψελών επί του πρανούς, με ή χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, με τμηματική καθ΄ ύψος κατασκευή (κατά φάσεις), ανάλογα με την πρόοδο της
κατασκευής των χωματουργικών ή σε μια φάση, εφόσον το ύψος του πρανούς το επιτρέπει.

Η σύνδεση των των φύλλων των γαιοκυψελών μεταξύ τους, τόσο κατά την οριζόντια έννοια όσο
και κατά την καθ΄ ύψος επέκτασή τους και η αγκύρωση της άνω λωρίδας του φύλλου της γαιοκυψέλης
ανάντη του φρυδιού του πρανούς με σιδηροπασσάλους μορφής J.

Οι αλληλοεπικαλύψεις ή φθορές για την προσαρμογή των γαιοκυψελών στη μορφή της
καλυπτόμενης επιφάνειας.

Η έμπηξη των μεταλλικών αγκυρώσεων των γαιοκυψελών στην επιφάνεια του πρανούς, με ή
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.

Η προσκόμιση, τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η
συντήρησή της εντός του χρόνου εγγύησης του έργου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επένδυσης πρανούς,
ΕΥΡΩ

Ολογράφως :
Αριθμητικά :

Έντεκα και πενήντα λεπτά
11,50

Άρθρο 33ο Πλήρωση νησίδων με φυτική γη.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 1620

ΟΔΟ Α.25

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με
κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση
νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του
έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)

Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.

Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι
τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της
πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και
τελικών διατομών,
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δύο και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά: 2,30
Άρθρο 34ο

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ - 1710

ΠΡΣ. Δ.7. Σχετ.

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-0705-00. για την τοποθέτηση αποκλειστικά σε κεκλιμένη επιφάνεια. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο,
επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και
κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους
των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Θα τοποθετείται με τα χέρια
για την αποκατάσταση διαβρωμένων επιφανειών, επάνω από στρώση επίχωσης, στην τελευταία
στρώση πάχους μέχρι 0,50 μ. και θα συμπυκνώνεται. Περιλαμβάνεται η δημιουργία των λάκκων για
την μεταφύτευση η φύτευση φυτών με μπάλα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Είκοσι
Αριθμητικώς 20,00
Άρθρο 35ο

Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt
Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ - 5210

ΠΡΣ. Ε.10.1

Προετοιμασία του φυτού (κλάδεμα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων,
επένδυση της μπάλας χώματος όγκου 45 - 150 lt με κατάλληλα υλικά, φόρτωση και μεταφορά στον
νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης
με την κόμη του και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία
του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν
από τη μεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Σαράντα πέντε
Αριθμητικώς : 45,00
Άρθρο 36ο

Αντιδιαβρωτικά Κλαδοπλέγματα
ΠΡΣ. Ε12 Σχετ.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5230
Κατασκευή κλαδοπλέγματος ήτοι :
Επένδυση πλέξιμο επιφανείας με κλαδιά - βλαστούς λυγαριάς ή ιτιάς ή μοσχοϊτιάς ή κρανιάς με
ελάχιστη διάμετρο τέσσερα (4) εκατοστά, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-05-00, που
να καλύπτει την επιφάνεια την επιφάνεια. Το πλέγμα θα είναι εμποτισμένο με κατάλληλο λινέλαιο, η
δαπάνη του οποίου περιλαμβάνεται. Το αυτοτελές άρθρο αφορά μόνο εάν δοθεί εντολή από την
υπηρεσία για επιπλέον εμποτισμό του τοποθετημένου πλέγματος πριν το έργο παραδοθεί.
Το πλέγμα τοποθετείται είτε (α) πυκνό και χιαστί, ώστε να καλύψει την επιφάνεια σε ποσοστό
περίπου 50 % ήτοι σε μέση αξονική απόσταση max 12 εκατοστά είτε (β) πυκνό και χιαστί για την
δημιουργία διπλού φράχτη είτε (γ) κατά την κλίση του πρανούς καθέτων προς τα κορμοδέματα, για
την απλή επικάλυψη απλού συαρματοπλέγματος ή ενισχυμένων τρισδιάστατων γεωπλεγμάτων
σταθεροποίησης εδάφους ως επιπλέον των οριζοντίων κορμοδεμάτων.
Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του εδάφους, δέσιμο με τα κορμοδέματα, κάρφωμα η βίδωμα με
κατάλληλες ξυλόβιδες στεγών τύπου STANDERS φρεζάτη αναλόγου πάχους και μήκους
τουλάχιστον διπλάσιο του πάχους του κορμού του πλέγματος. Κατά περίπτωση δέσιμο με τους
πασσάλους η και με αγκύρια.
Η μέση διάμετρος του κλαδοπλέγματος μετρούμενη στην μέση του μήκους θα πρέπει να
υπολογίζεται από 4 έως 7 εκατοστά. Η διάμετρος προκύπτει ως περίμετρος διά 3,20 (Π/3,20 - ήτοι
ανάμεσα σε κύκλο και τετράγωνο).
Εφόσον τοποθετείται συρματόπλεγμα, αυτό αποζημιώνεται ξεχωριστά.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των κυρίων υλικών και των υλικών στήριξης
(πρόκες βίδες κλπ), η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η πλήρης διαμόρφωση του
κορμοδέματος - κλαδοπλέγματος (δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων).
Ήτοι υλικά και μικρουλικά, εμποτισμός με έλαιο, μεταφορά μέχρι το σημείο τοποθέτησης,
εργασία καθαρισμού και επιπεδοποίησης, πλήρους έμπηξης, στερέωσης, δεσίματος κλπ. των
κατακόρυφων πασσάλων η οριζόντιων κορμοδεμάτων σε πλήρη λειτουργία.
Ό όγκος της επένδυσης για μια διεύθυνση υπολογίζεται ως επιφάνεια επί μέση διάμετρος διά 3
1 εκατοστό, για τα χιαστί διά 1,50 .
Τιμή ανά κυβικό μέτρον (m3)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Επτακόσια
Αριθμητικά: 700,00

ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα
σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή).
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με
αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της
ημιλαξευτής λιθοδομής.
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά
βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων
ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα
οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.
Άρθρο 37ο Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 ΟΙΚ. 43.01.03
kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ. 4313
Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών)
και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές
εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε
πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Για τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως:
Ενενήντα πέντε
Αριθμητικώς: 95,00

Άρθρο 38ο Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,00 μ. πρόσθετου ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ. 4321

ΟΙΚ. 43.21

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών
προσθέτου ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων υπερκειμένων ορόφων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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ΕΥΡΩ :

Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

Πέντε και εξήντα λεπτά
5,60

Άρθρο 39ο Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ. 4502

ΟΙΚ. 45.01.02

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας
κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και
την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών
της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί
για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα
κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Διαμόρφωση κυρίως με επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως:
Έντεκα και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 11,20
Σχετ. ΟΙΚ. 45.03.
Άρθρο 40ο Διαμόρφωση εξεχουσών όψεων ή όψεων ακανονίστων
(ημιεμπλέκτων) λιθοδομών.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ. 4503
Επιπλέον τιμή για την διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) εξοχών λιθοδομών σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η
διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν επιμήκεις διαστάσεις
τουλάχιστον 50 εκατοστών και να προεξέχουν κατά 20-25 εκατοστά από τον τοίχο, σε αναλογία
περίπου 6 τεμ/τετραγωνικό μέτρο, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με
χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm
με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο
καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Τιμή
επιπλέον της διαμόρφωσης όψεων πλακοειδούς χωρικού τύπου και αρμολογήματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως:
Δέκα τρία και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 13,50

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)
Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με
κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα)
κλπ
Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
Η ύγρανση της επιφάνειας,
Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας
καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών
και ορίων κλπ
γ)
Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή
τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ)
Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές
εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
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ΟΙΚ.71.01.02
Άρθρο 41ο Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ. 7102
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450
kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με
τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας λιθοδομής.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Έντεκα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς: 11,20
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ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Άρθρο 42ο Αγκύρια πάκτωσης γαιουφασματος, γαιοκυψέλης κλπ. από Σχετ. ΟΔΟ.Β.22.
σιδηρού οπλισμό Φ.20 η Φ.25.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 7024
Τοποθέτηση αγκυρίων πάκτωσης από σιδηρού οπλισμό Β500C που περιλαμβάνει :
Α.
Την διάνοιξη της οπής με διατρητικό μηχάνημα σε βάθος σύμφωνα με την μελέτη, τις
προδιαγραφές κα τις εντολές της επίβλεψης και την έμπηξη ή το κάρφωμα σε περίπτωση γαιώδους –
ημιβραχώδους εδάφους.
Β.
Την έγχυση λεπτόρρευστου τσιμεντοκονιάματος μη συρρικνούμενου και πλήρωση των κενων.
Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση αιχμής έμπηξης και η διαμόρφωση απόληξης και γάντζου κλπ.
ώστε να προσδεθεί οριζόντιος οπλισμός ή ξυλοζευγματα κλπ.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Μελέτη και τις ΕΤΕΠ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των αγκυρίων και των εξαρτημάτων τους

η εισκόμιση, χρήση και αποκόμισητου απαιτούμενου εξοπλισμού

η διάτρηση των οπών στο βάθος και εύρος που απαιτείται

ο καθαρισμός και έκπλυση των οπών

η τοποθέτηση των αγκυρίων

ο έλεγχος των αγκυρώσεων και οι μετρήσεις των φορτίων

η εισπίεση του ενέματος (τσιμέντου ή ρητινικού)

η κατασκευή δοκιμαστικών αγκυρώσεων
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους αγκυρίου.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως
: Έξη
Αριθμητικά
: 6,00
Άρθρο 43ο Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με αγκύρια ΟΔΟ.Β.22.
διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 7024
Hλώσεις βράχου με χαλύβδινα αγκύρια, μήκους μέχρι 6,0 m, διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm,
με αντισκωριακή επεξεργασία, για την αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 12-03-03-01 ‘’Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό
διαστελλομένου άκρου (αγκύρια ΕΒ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των αγκυρίων και των εξαρτημάτων τους

η εισκόμιση, χρήση και αποκόμισητου απαιτούμενου εξοπλισμού

η διάτρηση των οπών στο βάθος και εύρος που απαιτείται

ο καθαρισμός και έκπλυση των οπών

η τοποθέτηση των αγκυρίων

η εισπίεση του ενέματος (τσιμέντου ή ρητινικού)
Τιμή ανά μέτρο μήκους ήλωσης βράχου
ΕΥΡΩ
Ολογράφως
: Είκοσι τρία
Αριθμητικά
: 23,00
ΟΔΟ.Β.25
Άρθρο 44ο Σταθεροποίηση πρανών με ηλώσεις εδάφους (soil nailing)
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 2731
Σταθεροποίηση πρανών με εφαρμογή ενεματωμένων ηλώσεων εδάφους (grouted soil nails). Η μέθοδος
συνίσταται στην διάνοιξη οπών διαμέτρου 150 - 200 mm στην επιφάνεια των πρανών με ελαφρά κλίση
προς τα κάτω, την τοποθέτηση αγκυρίου από ράβδο οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C,
διατομής Φ25 mm, με σπείρωμα στην εξωτερική απόληξη και αντισκωριακή προστασία με επίστρωση
εποξειδικού υλικού ελαχίστου πάχους 400 μm (0,4 mm), το οποίο κεντρώνεται στην οπή με χρήση
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πλαστικών αποστατήρων (spacers) από PVC ή HDPE ανά 2,50 m, την πλήρωση της οπής με
τσιμεντένεμα ή γαρμπιλόδεμα και την στερέωση στην επιφάνεια της τελικής επένδυσης του πρανούς
μεταλλικής πλάκας έδρασης, η οποία συσφίγγεται στο αγκύριο μέσω περικοχλίου.
Οσον αφορά τον κάναβο και την εισχώρηση των ηλώσεων εντός του εδάφους, καθώς και την σύνθεση
του ενέματος ή του γαρμιλοδέματος, έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
Στην τιμή μονάδας, ανά τρέχον μέτρο ήλωσης, περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών παρασκευής του τσιμεντενέματος ή του
γαρμπιλοδέματος, των αγκυρίων Φ 25 mm από χάλυβα οπλισμών B500C με εποξειδική επίστρωση
προστασίας και σπείρωμα στο ένα άκρο, των απαιτουμένων πλαστικών αποστατήρων, της μεταλλικής
πλάκας έδρασης και των εξαρτημάτων κοχλίωσης (γαλβανισμένα περικόχλια και ροδέλλες)

η εισκόμιση, οι μετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόμιση του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού

η διάνοιξη οπής Φ150 έως 200 mm με την προβλεπόμενη από την μελέτη κλίση, με περιστροφικό
ή κρουστικοπεριστροφικό διατρητικό μηχάνημα

η τοποθέτηση και η κέντρωση του αγκυρίου

η πλήρωση της οπής με τσιμεντένεμα ή γαρμπιλόδεμα

η τοποθέτηση και σύσφιξη της πλάκας έδρασης
Τιμή ανά μέτρο μήκους ήλωσης εδάφους.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως
: σαράντα και τριάντα λεπτά
Αριθμητικά
: 40,30

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
Άρθρο 45ο Μόρφωση επιφανειών για την τοποθέτηση γεωυφάσματος.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6059

Σχετ. ΥΔΡ.3.04

Πρόσθετη αποζημίωση, για ένα τετραγωνικό μέτρο διαμόρφωσης της επιφάνειας του πρανούς,
κεκλιμένης ή οριζόντιας κ.λ.π., ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρές ακμές, προκειμένου να
κατασκευασθεί η επένδυση πρανούς ή διωρύγων, δεξαμενών ημερησίας εξισώσεως ή άλλου
τεχνικού έργου με γεωύφασμα. Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η χρήση αερόσφυρας χειρός για
την ισοπέδωση και απαλειφή ακμών, για την αποφυγή διάτρησης του γεωυφάσματος, με προσεκτική
συμπύκνωση της σκάφης και η πλήρης απομάκρυνση και μεταφορά σε οποιαδήποτε θέση των
προϊόντων διαμόρφωσης. Ήτοι εργασία σε κάθε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : Ολογράφως
:
Τρία
Αριθμητικώς
:
3,00
Άρθρο 46ο Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη".
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ

Σχετ. ΟΔΟ Β64.3

7914

Προμήθεια και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την
ενίσχυση “μαλακών εδαφών” στις θέσεις έδρασης επιχωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, βάρους 300
gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία διεύθυνση >20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN IsO 10319,
ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και αντοχής σε διάτρηση >3000 N κατά
ΕΛΟΤ EN ISO 12236
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
•
το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
•
η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
•
η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή των
επιχωμάτων, για την αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα.
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Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή σάκων που θα πληρωθούν με φυτική γη και θα
τοποθετηθούν είτε σε πρανές είτε εντός της Θωράκισης με Φ.Ο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας εδάφους με γεωύφασμα.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Δύο και τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς : 2,30
ΟΔΟ Β-13 Σχετ.
Άρθρο 47ο Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο
πλέγμα.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7914
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση τρισδιάστατου γεωπλέγματος, ανθεκτικού
στην υπεριώδη ακτινοβολία, με ποσοσtό κενών τουλάχιστον 90%, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), ή
πολυεστερικής σύστασης με προστασία PVC, ή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής Tult 35-45 kN/m κατά την κύρια διεύθυνσή του, ενισχυμένου με
χαλύβδινο πλεγμα διπλής πλέξης γαλβανισμένο με κράμα 95%Zn-5%Al (GALFAN), ή και με επί πλέον
επικάλυψη του σύρματος με PVC, βρόγχου 6x8 cm, με διάμετρο σύρματος τουλάχιστον 2,0 mm ή
βρόγχου 8x10 cm, με διάμετρο σύρματος τουλάχιστον 2,5 mm, για την αντιδιαβρωτική προστασία των
πρανών, την δημιουργία βλάστησης και την σταθεροποίηση του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου.
Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων
εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων
υλικών,

η διάστρωση, η αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες θέσεις
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του προμηθευτή,

η λήψη των μέτρων προστασίας του διαστρωθέντος γεωπλέγματος από τις καιρικές και
ατμοσφαιρικές επιδράσεις και από την κυκλοφορία μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό,

οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις του γεωπλέγματος.

Η διάνοιξη των οπών και η επιπλέον εργασία για την τοποθέτηση φυτών.
Η επιμέτρηση του γεωπλέγματος γίνεται με βάση τη διαστρωμένη επιφάνεια, σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, χωρίς να επιμετρώνται οι φθορές και οι αλληλοεπικαλύψεις των
γειτονικών λωρίδων.
Στην δαπάνη της εργασίας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση – φύτευση μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος (πριν η μετά την επικάλυψη με το γεώπλεγμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Σαράντα Δύο και εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς : 42,60

ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων

ΟΔΟ

Β-65

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ
EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής
πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του
γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του
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σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις
πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των
φατνών),

η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες
μεταφορές.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα.
Άρθρο 48ο Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ 2311

ΟΔΟ

Β-65.1.2

Παρατήρηση : Η τιμή ισχύει και για στρώμνη διπλού τοιχώματος (δύο συρματοπλέγματα). Υπολογίζεται
δύο φορές.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Τρία και δέκα λεπτά
Αριθμητικώς : 3,10
ΟΔΟ Β-65.2.
Άρθρο 49ο Κατασκευή φατνών
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ 2312
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης
ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,

η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,

η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,

η σύνθεση των φατνών,

η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,

η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς

η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Παρατήρηση : Η τιμή ισχύει και για στρώμνη διπλού τοιχώματος (δύο συρματοπλέγματα). Υπολογίζεται
δύο φορές.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή
σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Δύο και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς : 2,50
Άρθρο 50ο Πλήρωση φατνών
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΔΟ
ΟΔΟ

Β-65.3

2313

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους
λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά
μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,

σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,

η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Είκοσι τέσσερα και τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς : 24,30
Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου Reno

ΟΔΟ

Β-65.4

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου Reno
matresses, από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης για την εκτέλεση έργων διευθέτησης
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η δαπάνη προμήθειας των προκατασκευασμένων στρωμνών από χαλύβδινο σύρμα διπλής
πλέξης, γαλβανισμένο κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον
250 gr/m2, Φ 2,20 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 6x8 cm, με γαλβανισμένο σύρμα
ραφής Φ 2,20 mm και γαλβανισμένο σύρμα ενίσχυσης επιμήκων ακμών Φ 2,70 mm

η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες
μεταφορές.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προκατασκευασμένης στρώμνης τύπου RENO, με βάση τους πίνακες
ονομαστικών βαρών του εργοστασίου κατασκευής,
ΟΔΟ.Β.65.4.2.
Άρθρο 51ο Στρωμνές τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα
Ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Κωδικός Αναθεώρησης
ΟΔΟ. 2311
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προκατασκευασμένης στρώμνης τύπου RENO, με βάση τους πίνακες
ονομαστικών βαρών του εργοστασίου κατασκευής,
Παρατήρηση : Η τιμή ισχύει και για στρώμνη διπλού τοιχώματος (δύο συρματοπλέγματα). Υπολογίζεται
δύο φορές.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Τρία και ογδόντα λεπτά.
Αριθμητικώς : 3,80
Σχετ. ΥΔΡ.8.03
Άρθρο 52ο Τοποθέτηση προγεμισμένων συρματοκιβωτίων ή
συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος ή με γερανό.
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6152
Πρόσθετη τιμή για την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, ετοίμων με το υλικό
πληρώσεως, εντός ύδατος με χρήση μηχανικών μέσων ή σε οποιοδήποτε ύψος που απαιτείται
γερανός μεγάλου φορτίου (ήτοι >80Τn) για την τοποθέτηση και πάντως σε ύψος μεγαλύτερου των
4,00 μέτρων από το δάπεδο εργασίας. Μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας.
Το παρόν άρθρο συνδυάζεται με τα λοιπά άρθρα περί κατασκευής και τοποθέτησης
συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων του τιμολογίου ΝΕΤ ΟΔΟ .
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Δέκα και τριάντα λεπτά.
Αριθμητικώς : 10,30
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B’ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Άρθρο 53ο Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

ΥΔΡ. 9.01

Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6301
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιιών.
Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από
την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά
των υλικών.
Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της
Επίβλεψης.
Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.
Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών.
Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας,
μεταλλικών στοιχείων κλπ)
Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά
μέσα
Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: οκτώ και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 8,20
Άρθρο 54ο Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης

Σχετ. ΟΙΚ. 38.02

ΟΙΚ. 3811
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Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών τοπικών
επισκευών κατασκευών με επιφάνεια μέχρι 10 μ2, πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από
σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή
καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" και κατά τα λοιπά ως το ΥΔΡ 9.01 ανωτέρω.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 22,50
Άρθρο 55ο Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις
διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή
των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ.
Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ.
Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση
σκυροδέτησης.
ε.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00:
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00:
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00:
Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
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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.
Άρθρο 55.1ο Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΕΥΡΩ

Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6326
Ολογράφως : Εβδομήντα επτά
Αριθμητικώς : 77,00

Άρθρο 55.2ο Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης
ΕΥΡΩ

ΥΔΡ. 9.10.04

ΥΔΡ. 6327

Ολογράφως : Ογδόντα δύο
Αριθμητικώς : 82,00

Άρθρο 55.3ο Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΕΥΡΩ

ΥΔΡ. 9.10.03

ΥΔΡ. 9.10.05

Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ. 6329
Ολογράφως : Ογδόντα οκτώ
Αριθμητικώς : 88,00

Άρθρο 56ο

Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών
ΥΔΡ. 9.13
απομακρυσμένων τεχνικών έργων
Κωδικός Αναθεώρησης: κατ’ αναλογία με τα άρθρα ΥΔΡ. 9.10.xx
Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων για μικρά απομακρυσμένα τεχνικά έργα, στα οποία το σκυρόδεμα,
λόγω αποστάσεως από τις μονάδες παραγωγής πρέπει να παρασκευασθεί επί τόπου με μπετονιέρα
τροφοδοτούμενη με τσιμέντο σε σάκκους.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μετά από πλήρη τεκμηρίωση των επι τόπου συνθηκών και μόνον για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας μέχρι C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 18,50
Άρθρο 57ο

Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10
ΥΔΡ. 9.14
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6321
Θεμελιώσεις ή χυτές επιστρώσεις σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, από λιθόδεμα
με σκυρόδεμα C8/10 και λίθους λατομείου, σε αναλογία 70% σκυρόδεμα και 30% λίθοι (φαινόμενος
όγκος). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, η
παρασκευή του μίγματος και η διάστρωση και συμπύκνωσή του.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από λιθόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: πενήντα επτά
Αριθμητικώς: 57,00
Άρθρο 58ο

Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6321

Σχετ. ΥΔΡ. 9.14

Θεμελιώσεις ή χυτές επιστρώσεις σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, από λιθόδεμα
με σκυρόδεμα C16/20 και λίθους λατομείου, σε αναλογία 70% σκυρόδεμα και 30% λίθοι (φαινόμενος
όγκος). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, η
παρασκευή του μίγματος και η διάστρωση και συμπύκνωσή του.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από λιθόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: εξήντα δύο
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Αριθμητικώς: 62,00

Άρθρο 59ο

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο ΥΔΡ. 9.23.01
σκυρόδεμα. Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά
ΕΛΟΤ EN 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6320.5

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα
των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους
αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:
επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του
σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος
(εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος
σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ένα και τρία λεπτά
Αριθμητικώς: 1,03
Άρθρο 60ο

Προμήθεια
και
τοποθέτηση
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6311

σιδηρού

οπλισμού ΥΔΡ. 9.26

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.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

5,0

B500Α


5,5



6,0





B500C

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α



2

(mm )

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500C




Ονομ.
διατομή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),
εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ενενήντα οκτώ λεπτά
Αριθμητικώς: 0,98
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ
Άρθρο 61

Αποκατάσταση
τοπικών
βλαβών
στοιχείων
από ΥΔΡ. 10.19
οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του
οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και
αναστολέων διάβρωσης
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6370
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία
άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του
σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους,
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του
Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή
με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών
προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα
αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE

η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη
αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της

η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η
εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος
της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: πενήντα τρία και εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 53,60
Άρθρο 62

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού ΥΔΡ. 10.23
εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6370
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Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος
μικρού εύρους"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών και
αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας

η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού

η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση
πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας

η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες της
ρητίνης) και η στερέωσή τους με εποξειδική πάστα

η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω

η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεμα για
την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας
Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: είκοσι και εξήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 20,60
Άρθρο 63

Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm
επενδεδυμένοι με γεωύφασμα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6620.1

ΥΔΡ. 10.24

Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης από PVC, PE (πολυαιθυλένιο ) ή ΡΡ (πολυπροπυλένιο)
εσωτερικής διαμέτρου160 mm, επενδεδυμένοι με γεωύφασμα (κάλτσα), το οποίο παραδίδεται υπό
μορφή ετοίμου κλειστου μανδύα και εφαρμόζεται (φοριέται) στον σωλήμα επί τόπου του έργου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των διατρήτων σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων
τους (μούφες, γωνιές, ταυ κλπ), του διαμορφωμένου μανδύα από γεωύφασμα και των υλικών
μάτισης/στερέωσής του, η συναρμολόγηση της διάτρητης σωληνογραμμής σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή και η τοποθέτησή της στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δεκαπέντε και πενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 15,50
Άρθρο 64

Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και
φρεατίων πάχους 2,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 6403

ΟΔΟ. Β.34

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg
τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:



η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου
 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευής τους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δέκα και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 10,20
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Άρθρο 65

Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C διαμέτρου 25 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ. 2612

ΟΔΟ. Β.90

Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C, διατομής Φ25 mm, εντός
υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Η διάτρηση οπής με διάμετρο Dβλητρ. + 4,0 mm για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για την
εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη.

Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης
διαμέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής.

Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού.

Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου
οπλισμού:
με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη
με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή
κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς
ποσότητας εντός της οπής.

Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να
αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού
ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head).

Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να
τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πλήρως το διάκενο
μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής.

Η προμήθεια χάλυβα οπλισμών κατηγορίας Β500C και η κοπή του για την διαμόρφωση των
βλήτρων στις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν
προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων.

Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών

-

οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και
ότι το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους
δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από 24 h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό
συγκολλητικό ή 7 ημέρες εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα

-

δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις
κάμπτονται τα προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό
(εάν η δοκιμή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση).
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά
μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή.
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δεκα τρία και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά: 13,80
Άρθρο 66

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων
ΟΔΟ. Β.92.6
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από
ράβδους Φ20 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ. 7025
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο
διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η
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διάμετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος
της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη.

Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης
διαμέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώματα της οπής.

Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού.

Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου
οπλισμού:
με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη
με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.

Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής.

Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να
αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού
ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο
με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν
διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής.

Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών
οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και
ότι το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους
δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί
εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα
δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις
κάμπτονται τα προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό
(εάν η δοκιμή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση).
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά
μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση
των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και
μέσων εκτέλεσης των εργασιών.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα
διαμορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των
σκυροδεμάτων (θα συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών).
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).
ΕΥΡΩ
Ολογράφως:
εννέα και είκοσι
Αριθμητικά: 9,20

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚ. 20.01.01
Άρθρο 67ο Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλλια περιμέτρου κορμού
μέχρι 0,25 m
ΟΙΚ. 2101
Κωδικός Αναθεώρησης
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα λεπτά.
Αριθμητικώς: 4,50

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ.
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Στα άρθρα χωματουργικών εργασιών και κατεδαφίσεων η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά
προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν
συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας.
Αυτές αποζημιώνονται βάσει του άρθρου χειρωνακτικής διακίνησης.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρούνται σε όγκο ορύγματος
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για
επανεπιχώσεις)
ΟΙΚ. 20.04.01
Άρθρο 68ο Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη
ΟΙΚ. 2122
Κωδικός Αναθεώρησης
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Είκοσι επτά και είκοσι πέντε λεπτά.
Αριθμητικώς: 27,25
ΟΙΚ. 20.04.02
Άρθρο 69ο Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή
ΟΙΚ. 2125
Κωδικός Αναθεώρησης
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Τριάντα οκτώ
Αριθμητικώς: 38,00
Άρθρο 70ο Χειρωνακτική διακίνηση υλικών – πρώτων υλών –
εκσκαφών - κατεδαφίσεων

Σχετ. ΟΙΚ. 20.40.

ΟΙΚ. 2177
Κωδικός Αναθεώρησης
Πλήρης εργασία χειρωνακτικής διακίνησης - φορτοεκφόρτωσης πετρωδών υλικών και παρεμφερών,
δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, σάκκων τσιμέντου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε
βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, και μεταφορά με τα χέρια η οποιοδήποτε τροχοφόρο
μέσο ή ζώα που περιλαμβάνει όλη την διαδικασία φόρτωσης από τον άνω στάθμη (δρόμο) στο φορείο
γερανού η σε αναβατόριο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιηθεί, την διαδικασία υψομετρικής
μετακίνησης, την εκφόρτωση και την μεταφορά στις θέσεις ενσωμάτωσης η τοπικής παραγωγής
(σκυροδέματος, κονίας κλπ). Η επιμέτρηση γίνεται βάσει του κατασκευασμένου όγκου. Για την κονία
λιθοδομών υπολογίζεται σε 4% του όγκου, για τσιμεντοκονίες σε 4 εκατοστά ανά μ2, για το σκυρόδεμα
σε 1,2 μ3 ανά μ3 κατασκευασμένου, για λιθοδομές σε 1,2 μ3 ανά 1 μ3.
Για τα προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων ο όγκος υπολογίζεται βάσει των επί μέρους εκσκαφών
κλπ. .
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Για την εκθάμνωση υπολογίζεται σε 0.15 μ3 ανά τετραγωνικό μέτρο (0,15 μ3/1μ2)
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ανεξαρτήτως ύψους και απόστασης μεταφοράς.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Δέκα .
Αριθμητικώς: 10,00
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ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 71ο

Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2303
Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό
ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου
της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.
Άρθρο 71.1

Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2303

ΟΙΚ.23.10.01

Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου, η συναρμολόγηση και στερέωση του
συστήματος ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του
εξοπλισμού. Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.) ανά περιοχή εργασίας.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα
Αριθμητικώς: 280,00
Άρθρο 71.2

Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως ΟΙΚ. 23.10.03
500 kg
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2303
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών. Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). :
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε
Αριθμητικώς: 135,00
Άρθρο 72ο

Μεταφορά υλικών και μηχανημάτων έργου με χρήση
γερανού ΝΚ 800Ε ΚΑΤΟ 80ΤΟΝ. 375 HP η αναλόγου
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2303

ΟΙΚ. 23.10.03.
Σχετ.

Ημερήσια μίσθωση γερανού κατ’ ελάχιστον τύπου ΚΑΤΟ 80 τόννων - 375 Hp, για ολοήμερη εργασία
από έναρξη ωραρίου έως οποιαδήποτε ώρα μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, δηλαδή
περιλαμβάνεται η αμοιβή υπερωριακής εργασίας μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, ήτοι τουλάχιστον 10
ώρες.
Ο γερανός θα τοποθετείται σε κατάλληλη θέση, ώστε αφενός να έχει την δυνατότητα μεταφοράς, αλλά
να μην μεταφέρει φορτία σε αγωγούς κλπ. Η εργασία διαμόρφωσης σταθερού εδάφους περιλαμβάνεται
ανηγμένη στην τιμή. Θα έχει την ανυψωτική ικανότητα άρσης και μέχρι 80 τόννους και πάντως θα έχει
την δυνατότητα να μεταφέρει μικρό φορτωτή με σφύρα η κρουστικό σφυρί κλπ. από τον δρόμο μέσα
στο ρέμα. Θα έχει κουβά για να την μεταφορά χύδην κλπ. φορτίων ή σάκων τσιμέντου. Η τιμή
περιλαμβάνει τον οδηγό, τον χειριστή του γερανού και τους αναγκαίους εργάτες ήτοι τουλάχιστον όσους
φορτώνουν η ξεφορτώνουν υλικά, εργαλεία κλπ. δένουν η αναρτούν κλπ.
Για την αποζημίωση του γερανού ο ανάδοχος υποβάλλει πρόγραμμα εργασιών, από το οποίο να
προκύπτει ο αναγκαίος αριθμός ημερών πλήρους απασχόλησης όπως θα συνδυάζεται με το είδος
εργασιών. Σε περίπτωση που προκύψει από τις ανάγκες του έργου αναγκαιότητα επέκτασης εργασίας
την επόμενη ημέρα για μικρότερη διάρκεια εγκρίνεται από την υπηρεσία το ποσοστό ημερομισθίου.
Εάν ο γερανός παραμένει στον χώρο του εργοταξίου σε ημέρες που δεν έχει εγκριθεί από την υπηρεσία
δεν αποζημιώνεται.
Ο ανάδοχος θα μεταφέρει όλα τα αναγκαία μηχανήματα και υλικά στον χώρο που θα του παραχωρηθεί,
ώστε στην συνέχεια να τοποθετείται ο γερανός και να τα μετακινεί (άρση κλπ.)
Προ της χρήσης θα κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά. Ο τεχνικός ασφαλείας του αναδόχου είναι
υποχρεωμένος να βρίσκεται στο τόπο του έργου, να συντονίζει και να δίδει οδηγίες.
Ημερήσια μίσθωση, προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση, χρήση γερανού
τύπου κατ’ ελάχιστον ΝΚ 800Ε ΚΑΤΟ 80ΤΟΝ. 375 HP η αναλόγου, που περιλαμβάνει μίσθωμα,
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μετακινήσεις, πλήρη τοποθέτηση ερματισμό και στήριξη, καύσιμα και λιπαντικά, αποζημίωση κλπ.
χειριστή, οδηγού, εργατών κλπ.
Επιμέτρηση ανά ημέρα πλήρους απασχόλησης.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: χίλια δεκαπέντε και σαράντα ένα λεπτά
Αριθμητικά: 1015,41
Άρθρο 73

ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ – ΚΟΡΜΟΔΕΜΑΤΑ
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5101

ΟΙΚ.51.01 Σχετ.

Πάσσαλοι η κορμοδέματα είτε κυλινδρικοί επεξεργασμένοι, είτε από κολώνες της ΔΕΗ είτε από
μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για στερέωση οποποιωνδήποτε κατασκευών
(θεμελίων κ.λ.π.) με καθορισμένες διαστάσεις. Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η
εύθυνση και μόρφωση της αιχμής, το λάδωμα με διπλή στρώση λινελαίου και η εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης εν ξηρώ ή σε νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με
μεταλλική στεφάνη, η ενδεχόμενη τοποθέτησης μεταλλικών αιχμών (αποζημιώνεται ξεχωριστά), η
διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπή με χειροπρίονο των κεφαλών μετά την έμπηξη.
Διάνοιξη έμπηξη στερέωση ξύλινων πασσάλων
Έμπηξη ξύλινων πασσάλων στο πρανές η τον πυθμένα από κορμούς η ημικορμούς (1/2 η ¼)
κορμού η κλαδιού μέσης περιμέτρου από 0,70 έως 1,20 μέτρα, είτε κυλινδρικών τυποποιημένων με
μήκος πασσάλου εντός του εδάφους σύμφωνα με την μελέτη, είτε με διάνοιξη της οπής από
διατρητικό μηχάνημα σε διαστάσεις ανάλογες των πασσάλων και σύμφωνα με την μελέτη είτε για την
απλή έμπηξη με την βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη στο προβλεπόμενο βάθος, είτε για την
πάκτωση με σκυρόδεμα, οπότε η διάμετρος της οπής αυξάνει κατά 30 εκατοστά η σύμφωνα με τις
εντολές της υπηρεσίας.
Με εντολή της υπηρεσίας μπορεί η πάκτωση στο έδαφος να γίνει με διάνοιξη αύλακος,
τοποθέτηση, στερέωση και εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται όλη η επιπλέον
απαιτούμενη εργασία για την έγχυση του σκυροδέματος πάκτωσης και την εκσκαφή η διάνοιξη οπής.
Η έμπηξη θα γίνεται και με σχετική κλίση, σύμφωνα με την μελέτη, ως προς τον άξονα του
ρέματος όσο και ως προς την ροή. Σε περίπτωση που λόγω σκληρότητας του εδάφους απαιτείται θα
τοποθετείται μεταλλική ακμή. Το βάθος και το προεξέχον τμήμα, η αξονική απόσταση, η περίμετρος
των πασσάλων κλπ. θα καθορίζεται επί τόπου με οδηγίες της επίβλεψης. Με εντολή της υπηρεσίας
οι πάσσαλοι μπορούν να τοποθετούνται χιαστί. Οι πάσσαλοι θα είναι εμποτισμένοι σε λινέλαιο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στεγνοί. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια την Τ.Π. και τις
οδηγίες της υπηρεσίας.
Τοποθέτηση στερέωση αγκύρωση κορμοδεμάτων.
Τοποθέτηση οριζόντιων διαμήκων κορμοδεμάτων από κατάλληλη ξυλεία καστανιάς η
αναλόγου, με καθαρισμό – ισοπέδωση τοπικά του εδάφους, κάρφωμα η βίδωμα με κατάλληλες
ξυλόβιδες στεγών τύπου STANDERS φρεζάτη αναλόγου πάχους και μήκους τουλάχιστον διπλάσιο
του πάχους του κορμοδέματος με χρήση τάκων κλπ. Κατά περίπτωση δέσιμο με τους πασσάλους η
και με αγκύρια, με εναλλαγή μεταξύ των εμπηγμένων πασσάλων, σε μία η και περισσότερες
στρώσεις, είτε για την δημιουργία στηθαίου είτε για την στερέωση του κλαδοπλέγματος.
Η μέση διάμετρος του κορμοδέματος μετρούμενη στην μέση του μήκους θα πρέπει να
υπολογίζεται από 10 έως 20 εκατοστά. Η διάμετρος προκύπτει ως περίμετρος διά 3,20 (Π/3,20) ήτοι
ανάμεσα σε κύκλο και τετράγωνο.
Ήτοι υλικά και μικρουλικά, εμποτισμός με λινέλαιο, μεταφορά μέχρι το σημείο τοποθέτησης,
εργασία καθαρισμού και επιπεδοποίησης, πλήρους έμπηξης, στερέωσης, δεσίματος κλπ. των
κατακόρυφων πασσάλων η οριζόντιων κορμοδεμάτων σε πλήρη λειτουργία.
Όγκος με βάση την μέση διάμετρο ή ακτίνα κορμού και το μήκος πασσάλου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρον (m3)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Πεντακόσια
Αριθμητικά: 500,00
Άρθρο 74

Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας
ΟΙΚ. 51.02
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5102
Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο
ενδεικτικά από 8 μέρη υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων
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θείου, σε επανειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm με τα
υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους επαλείψης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Ένδεκα & Είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 11,20
Άρθρο 75

Μεταλλικές αιχμές πασσάλων.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5103

ΟΙΚ. 51.03

Μεταλλικές αιχμές πασσάλων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, από σιδηροελάσματα ορθογωνικής
διατομής συγκολλημένων και κατεργασμένων στην φωτιά (γύφτικα) κατά ορισμένο σχέδιο, με τα
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ετοίμων αιχμών
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Δύο & Εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,70
Άρθρο 76

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο.
Διπλή επάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7746

ΟΙΚ. 77.26.02

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με λινέλαιο ωμό. Προετοιμασία
επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Διπλή επάλειψη λινελαίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Παρατήρηση : Η εργασία δεν αφορά στον αρχικό εμποτισμό. Θα γίνει πριν την βεβαίωση περαίωσης
του έργου, όταν οι επιφάνειες θα είναι στεγνές και μετά από εντολή της υπηρεσίας.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Δύο & Είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 2,20
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Γ. ΟΜΑΔΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΔΡ.11.01.02
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ- 6752
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δύο και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,90
Άρθρο 77ο

Άρθρο 78ο

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ.11.02.04
(ductile iron)
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.
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),
της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δύο και ενενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 2,90
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ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ
Άρθρο 79ο

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και ΥΔΡ.12.01.
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή
μή οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
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Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
ΥΔΡ.12.01.01.03
Άρθρο 79.1 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ- 6551.3
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: σαράντα ένα και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 41,20
Άρθρο 79.2
ΕΥΡΩ

Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ- 6551.5
Ολογράφως: εβδομήντα δύο
Αριθμητικώς: 72,00

ΥΔΡ.12.01.01.05

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 80ο

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπαίθρια έργα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-7017.8

ΥΣΦ.4.20.01

Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος, κατηγορίας αντοχής και πάχους στρώσεως, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της μελέτης, με την εφαρμογή είτε της ξηράς είτε της υγράς μεθόδου ανάμιξης και
εφαρμογής, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης

Η δαπάνη προμηθείας αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών,
ινών πολυπροπυλενίου και πλέγματος οπλισμού, που πληρώνονται ιδιαίτερα)

Η δαπάνη ανάμιξης και εκτόξευσης με χρήση καταλλήλου εξοπλισμού

Η δαπάνη ικριωμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων οχημάτων
ή υδραυλικών συστημάτων καθοδήγησης του ακροφυσίου εκτόξευσης

Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds)

Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, δειγματοληψιών και
εργαστηριακών ελέγχων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκτοξευόμενου σκυροδέματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που
καθορίζονται από την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των υλικών αναπήδησης (rebounds) και η
μεταφορά τους εκτός της σήραγγας.
Επιμέτρηση με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται στην μελέτη δημοπράτησης.
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπογείων έργων), το οποίο εφαρμόζεται σε
κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί του
πρανούς του ορύγματος, μέχρι του πάχους που προβλέπεται στην μελέτη.
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: Εκατόν δεκαοκτώ
Αριθμητικώς: 118,00
Άρθρο 81ο

Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε υπαίθρια ΥΣΦ.4.22.01
έργα.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-7018

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) δομικού πλέγματος τοποθετουμένου σε επιφάνειες εφαρμογής
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με την
μελέτη δημοπράτησης (κατηγορία οπλισμού πλέγματος, πυκνότητα ράβδων κλπ).
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται ανηγμένα και τα απαιτούμενα αγκύρια στήριξης.
Σε υπαίθρια έργα
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: ενενήντα τρία λεπτά
Αριθμητικώς: 0,93
Άρθρο 82ο

Συρματόπλεγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-7018

ΥΣΦ.4.23

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) συρματοπλέγματος τοποθετουμένου σε επιφάνειες εφαρμογής
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη δημοπράτησης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται ανηγμένα και τα απαιτούμενα αγκύρια στήριξης
ΕΥΡΩ
Ολογράφως: δύο και είκοσι λεπτά
Αριθμητικώς: 2,20

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΤΜ/ΡΧΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
της
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θ. ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ
Πολ. Μηχ. με Α’ β.

Λ. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ
Πολ. Μηχ. με Α’ β.

Α. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
Αρχ. Μηχ. με Α΄β

Εγκρίθηκε με την Α.Π. 701/20-03-2018 με Α.Δ.Α. ΩΛ697Λ7-ΧΟΧ Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
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