Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων
ύδρευσης στις κοινότητες της Δ.Ε.
Ποταμιάς, Σαρανταπόρου και
Αντιχασίων»
Παροχή Υπηρεσίας
για την:

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΣΟΔΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

99.080,00 €

(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 1.01

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.01

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή
αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00.
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).

Ευρώ (Αριθμητικά) 8,20
:
(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T.

: 1.02

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.02

Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey,
από σκληρό πλαστικό.
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108

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.
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
Ευρώ (Αριθμητικά) 5,20
:
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T.

: 1.03

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6087

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

A.T.

: 1.04

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.13

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

ΥΔΡ 6081.1

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 χωρίς κατάληψη του καταστρώματος,
χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini
excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητάς κάδου έως 0,25 m3 και δεν
είναι εφικτή η χρησιμοποίηση μεγαλύτερου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και
βάθος έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της
υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,10
(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T.

: 1.05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης.
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, πάχους 50 mm.
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου
πάχους έως 50 mm.
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής
ασφαλτικής στρώσης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα
με το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:
Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 1.06

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης.
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm.
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου
πάχους έως 50 mm.
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής
ασφαλτικής στρώσης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και
των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους
εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).
Ευρώ (Αριθμητικά) 18,50
:
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά
A.T.

: 1.07

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6804

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με
χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν
εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής
υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της
συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08
-03"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα.
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με
ή χωρίς πλέγμα οπλισμού).
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της
ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
Πεζοδρομίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) 25,80
:
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά
A.T.

: 1.08

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.11

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6804

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η
διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση.
γ. Ο καθαρισμός των παρειών
ορύγματος από χαλαρά υλικά.

του

υπάρχοντος

σκυροδέματος

εκατέρωθεν

του

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου,
πάχους ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι
ώστε να εναρμονίζεται πλήρως
με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια
σκοτιών, αρμών κλπ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) 10,30
:
(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 1.09

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις
συμπύκνωσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν
μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν
αποτεθεί ή προσκομισθεί, 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% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,55
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 1.10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 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 στο
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).
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
Ευρώ (Αριθμητικά) 12,40
:
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 1.11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6107

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα
με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00
"Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται
και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων.
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας.
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων.
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη.
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκτέλεσης των εργασιών.
στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο.
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται

μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) 4,60
:
(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 1.12

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6326

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
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.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Ευρώ

(Αριθμητικά) 77,00
:
(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά

A.T.

: 1.13

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6327

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
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.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 82,00
(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T.

: 1.14

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο,
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
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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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,98
(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 2.01

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.12

Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 4

Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βύθιση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του
από σκυρόδεμα, η αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη
νέα στάθμη και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα.
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης
ή επίστρωσης του πεζοδρομίου.
γ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων
δικτύων".
δ. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.
Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).
Ευρώ (Αριθμητικά) 30,90
:
(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά
A.T.

: 2.02

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.01

Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με
τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού έως και Φ50
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6068

Αποκατάσταση διαρροής αγωγού δικτύου ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό ανάλογα
με τη διατομή του.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α) Η εκσκαφή οποιουδήποτε εδάφους (βραχώδους, λασπώδους κτλ.) με τις
απαιτούμενες διαστάσεις, με τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις, καθώς και η
δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε κατά
την διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
β) Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου
οποιαδήποτε μορφής ή υλικού ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή
πεζοδρομίου και με την επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
γ) Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και την πλήρη επαναφορά αυτών στην πρότερη
κατάσταση.

δ) Η επίχωση ορύγματος με άμμο για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θραυστό
υλικό λατομείου σεπερίπτωση ασφαλτοστρωμένης ή τσιμεντοστρωμένης οδού ή
κατάλληλα διαβαθμισμένα προϊόντα εκσκαφής σε περίπτωση αδιαμόρφωτης οδού, για
το
υπόλοιπο
όρυγμα
σύμφωνα
με
τις
αντίστοιχες
Τεχνικές
Προδιαγραφές:(08.01.03.02.).
ε) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση
οριστικής απόρριψης αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης
διάστρωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
στ) Η κοπή τμήματος του σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς
τον άξονά του.
ζ) Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής
από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.
η) Η προμήθεια και οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης
όλων των υδραυλικών υλικών, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου στον
τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
θ) Πλήρης αποκατάσταση της διαρροής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης
(κοπή αγωγού, χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων, ζιμπώ, ταχυσφιγκτήρων, ακύρωση
αγωγού, τυχόν αντιστηρίξεις κλπ., και αντικατάσταση τμήματος αγωγού μέχρι
μήκους 6,00 μ.).
Στην περίπτωση που θα αντικατασταθεί αγωγός μήκους μεγαλύτερου των 6,00 μέτρων
τότε η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται για τα επιπλέον μέτρα, πέρα των έξι,
κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας μετά από επιμέτρηση και
τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τα
συμβατικά πλάτη σκαμμάτων.
Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση απαιτηθούν εκσκαφές πέραν των 10m3,
τότε η αποζημίωση του αναδόχου για τον επιπλέον όγκο εκσκαφών έως και τα 20m3
θα γίνεται με το άρθρο της διενέργειας διερευνητικών τομών-εκσκαφών και για τα
πέρα των 20m3 θα πραγματοποιείται μετά από επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα
με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου.
ι) Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος
Τιμολογίου.
κ) Οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές – εκσκαφές για την ανεύρεση της διαρροής,
για όγκο σκάμματος μέχρι 10m3.
Το κλείσιμο και άνοιγμα νερών γίνεται από το συνεργείο της ΔΕΥΑ.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι σωλήνες για μήκος αποκατάστασης μεγαλύτερου
των έξι μέτρων, οι οποίοι πληρώνονται με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους αποκατάστασης διαρροής. για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού έως και Φ50.
Ευρώ (Αριθμητικά) 300,00
:
(Ολογράφως) : τριακόσια
A.T.

: 2.03

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.02

Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με
τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού από Φ60έως και Φ125
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6068

Αποκατάσταση διαρροής αγωγού
με τη διατομή του.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α) Η εκσκαφή οποιουδήποτε
απαιτούμενες διαστάσεις, με
δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών

δικτύου ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό ανάλογα
εδάφους (βραχώδους, λασπώδους κτλ.) με τις
τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις, καθώς και η
ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε κατά

την διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
β) Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου
οποιαδήποτε μορφής ή υλικού ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή
πεζοδρομίου και με την επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
γ) Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και την πλήρη επαναφορά αυτών στην πρότερη
κατάσταση.
δ) Η επίχωση ορύγματος με άμμο για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θραυστό
υλικό λατομείου σε περίπτωση ασφαλτοστρωμένης ή τσιμεντοστρωμένης οδού ή
κατάλληλα διαβαθμισμένα προϊόντα εκσκαφής σε περίπτωση αδιαμόρφωτης οδού, για
το
υπόλοιπο
όρυγμα
σύμφωνα
με
τις
αντίστοιχες
Τεχνικές
Προδιαγραφές:(08.01.03.02.).
ε) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση
οριστικής απόρριψης αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης
διάστρωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
στ) Η κοπή τμήματος του σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς
τον άξονά του.
ζ) Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής
από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.
η) Η προμήθεια και οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης
όλων των υδραυλικών υλικών, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου στον
τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
θ) Πλήρης αποκατάσταση της διαρροής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης
(κοπή αγωγού, χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων, ζιμπώ, ταχυσφιγκτήρων, ακύρωση
αγωγού, τυχόν αντιστηρίξεις κλπ., και αντικατάσταση τμήματος αγωγού μέχρι
μήκους 6,00 μ.).
Στην περίπτωση που θα αντικατασταθεί αγωγός μήκους μεγαλύτερου των 6,00 μέτρων
τότε η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται για τα επιπλέον μέτρα, πέρα των έξι,
κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας μετά από επιμέτρηση και
τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τα
συμβατικά πλάτη σκαμμάτων.
Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση απαιτηθούν εκσκαφές πέραν των 10m3,
τότε η αποζημίωση του αναδόχου για τον επιπλέον όγκο εκσκαφών έως και τα 20m3
θα γίνεται με το άρθρο της διενέργειας διερευνητικών τομών-εκσκαφών και για τα
πέρα των 20m3 θα πραγματοποιείται μετά από επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα
με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου.
ι) Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος
Τιμολογίου.
κ) Οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές – εκσκαφές για την ανεύρεση της διαρροής,
για όγκο σκάμματος μέχρι 10m3.
Το κλείσιμο και άνοιγμα νερών γίνεται από το συνεργείο της ΔΕΥΑ.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι σωλήνες για μήκος αποκατάστασης μεγαλύτερου
των έξι μέτρων, οι οποίοι πληρώνονται με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους αποκατάστασης διαρροής. για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού από Φ60 έως και Φ125.
Ευρώ (Αριθμητικά) 450,00
:
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 2.04

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\5.03

Πλήρης αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού δικτύου ύδρευσης με
τις υδραυλικές εργασίες για όγκο εκσκαφής έως 10m3. Για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού από Φ140 και πάνω
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7125

Αποκατάσταση διαρροής αγωγού δικτύου ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό ανάλογα
με τη διατομή του.
Στην τιμή περιλαμβάνεται :
α) Η εκσκαφή οποιουδήποτε εδάφους (βραχώδους, λασπώδους κτλ.) με τις
απαιτούμενες διαστάσεις, με τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις, καθώς και η
δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε κατά
την διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
β) Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου
οποιαδήποτε μορφής ή υλικού ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή
πεζοδρομίου και με την επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση σύμφωνα με την
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
γ) Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και την πλήρη επαναφορά αυτών στην πρότερη
κατάσταση.
δ) Η επίχωση ορύγματος με άμμο για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θραυστό
υλικό λατομείου σε περίπτωση ασφαλτοστρωμένης ή τσιμεντοστρωμένης οδού ή
κατάλληλα διαβαθμισμένα προϊόντα εκσκαφής σε περίπτωση αδιαμόρφωτης οδού, για
το
υπόλοιπο
όρυγμα
σύμφωνα
με
τις
αντίστοιχες
Τεχνικές
Προδιαγραφές:(08.01.03.02.).
ε) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση
οριστικής απόρριψης αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης
διάστρωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
στ) Η κοπή τμήματος του σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς
τον άξονά του.
ζ) Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής
από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.
η) Η προμήθεια και οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης
όλων των υδραυλικών υλικών, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων του δικτύου στον
τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.
θ) Πλήρης αποκατάσταση της διαρροής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης
(κοπή αγωγού, χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων, ζιμπώ, ταχυσφιγκτήρων, ακύρωση
αγωγού, τυχόν αντιστηρίξεις κλπ., και αντικατάσταση τμήματος αγωγού μέχρι
μήκους 6,00 μ.).
Στην περίπτωση που θα αντικατασταθεί αγωγός μήκους μεγαλύτερου των 6,00 μέτρων
τότε η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται για τα επιπλέον μέτρα, πέρα των έξι,
κατόπιν ανάλυσης του αντικειμένου της εργασίας μετά από επιμέτρηση και
τιμολόγηση σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τα
συμβατικά πλάτη σκαμμάτων.
Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση απαιτηθούν εκσκαφές πέραν των 10m3,
τότε η αποζημίωση του αναδόχου για τον επιπλέον όγκο εκσκαφών έως και τα 20m3
θα γίνεται με το άρθρο της διενέργειας διερευνητικών τομών-εκσκαφών και για τα
πέρα των 20m3 θα πραγματοποιείται μετά από επιμέτρηση και τιμολόγηση σύμφωνα
με τα επιμέρους άρθρα του Τιμολογίου.
ι) Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος
Τιμολογίου.
κ) Οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές – εκσκαφές για την ανεύρεση της διαρροής,
για όγκο σκάμματος μέχρι 10m3.
Το κλείσιμο και άνοιγμα νερών γίνεται από το συνεργείο της ΔΕΥΑ.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι σωλήνες για μήκος αποκατάστασης μεγαλύτερου
των έξι μέτρων, οι οποίοι πληρώνονται με τις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους αποκατάστασης διαρροής. για διάμετρο υφιστάμενου
αγωγού από Φ140 και πάνω.
Ευρώ (Αριθμητικά) 550,00
:
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 2.05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\7

Ιδιωτικές συνδέσεις για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιαδήποτε
διαμέτρου. Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη
προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνεται :
α. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή
ειδικού ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου
ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας
σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.
β. Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόμενες από την Υπηρεσία (πάντως όχι
μικρότερου βάθους από 0,60μ) σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή
χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή
επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις
παντός είδους αντιστηρίξεις.
γ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα κάθε
είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους,
εκτελούμενες οι σχετικές εργασίες με μηχανικά μέσα.
δ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιμεντοπλακών ή πλακιδίων κάθε είδους,
άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου από άοπλο
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποιουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο
πάνω εργασίες με μηχανικά μέσα.
ε. Η φόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, απόρριψη και
διάστρωση των προϊόντων καθαιρέσεως και εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από τις
αρχές καθώς και η δαπάνη για την καθυστέρηση του αυτοκινήτου κατά την
φορτοεκφόρτωση.
στ. Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς των υλικών στον τόπο εκτέλεσης
του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων ειδικών
τεμαχίων και υλικών.
ζ. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας
(σέλλα), για σύνδεση με αγωγό διατομής έως Φ32 από PΕ πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Η εργασία σύνδεσης του αγωγού παροχής με τον αγωγό διανομής, η διάτρηση του
αγωγού διανομής, καθώς και η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα
πολυαιθυλενίου κατάλληλου μήκους, με κατάλληλα ρακόρ προσαρμογής μέχρι το
φρεάτιο των υδρομέτρων, της προς σύνδεση οικοδομής και η σύνδεση με τα
υδρόμετρα με παρεμβολή βάνας. Οι δαπάνες και οι εργασίες για οτιδήποτε απαιτηθεί
σχετικά με την ειδική διατρητική μηχανή και τη διάτρηση συμπεριλαμβάνονται στην
τιμή του παρόντος άρθρου.
Στα υπάρχοντα φρεάτια στην εργασία περιλαμβάνεται και η σύνδεση του αγωγού της
παροχής με τα ειδικά χαλύβδινα τεμάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά χρειάζονται, καθώς
και η καλή τοποθέτηση των παλαιών τύπου φρεατίων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
εργασία απαιτηθεί για την πλήρη τοποθέτηση παροχών επί αγωγού οποιουδήποτε
υλικού και οποιασδήποτε διαμέτρου.
η.
Ανακατασκευή
(επαναφορά)
πεζοδρομίου
από
τσιμεντόπλακες
50x50
ή
τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το
πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με την αντίστοιχη
Τεχνική Προδιαγραφή.

θ. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα των 200 χλγρ.
τσιμέντου πάχους 10 εκατοστών σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε
περίπτωση που το υπάρχον πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα.
ι. Επαναφορά των κρασπεδορείθρων, δηλαδή κατασκευή του ρείθρου από άοπλο
σκυρόδεμα C12/15 χυτού επί τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων και
η τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή χυτών κρασπέδων από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα
με τις τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου.
ια. Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστή άμμο λατομείου εκτελούμενης
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
ιβ. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος δύο στρώσεων (πάχους 5 cm η κάθε στρώση)
ή οδοστρώματος από σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, πάχους 10 cm.
ιγ. Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο είναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά
του δρόμου και του πεζοδρομίου θα γίνεται στην πρότερα μορφή χωρίς να γίνεται
καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου.
Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν
πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών έως 4,00 m.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 160,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T.

: 2.06

Άρθρο

: ΝΑΥΔΡ Ν\8

Ιδιωτικές συνδέσεις για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε
διαμέτρου. Προσαύξηση τιμής για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής
από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών >
4,00 m και για κάθε μέτρο επιπλέον πέραν των 4,00 μμ. Τιμή ανά μέτρο μήκους
πέραν των 4,00 m.
Κωδικός αναθεώρησης:

Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνεται :
α. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή
ειδικού ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου
ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας
σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής.
β. Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόμενες από την Υπηρεσία (πάντως όχι
μικρότερου βάθους από 0,60μ) σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή
χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή
επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις
παντός είδους αντιστηρίξεις.
γ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα κάθε
είδους, άοπλο ή οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους,
εκτελούμενες οι σχετικές εργασίες με μηχανικά μέσα.
δ. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιμεντοπλακών ή πλακιδίων κάθε είδους,
άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου από άοπλο
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποιουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο
πάνω εργασίες με μηχανικά μέσα.
ε. Η φόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, απόρριψη και
διάστρωση των προϊόντων καθαιρέσεως και εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από τις
αρχές καθώς και η δαπάνη για την καθυστέρηση του αυτοκινήτου κατά την
φορτοεκφόρτωση.

στ. Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς των υλικών στον τόπο εκτέλεσης
του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων ειδικών
τεμαχίων και υλικών.
ζ. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας
(σέλλα), για σύνδεση με αγωγό διατομής έως Φ32 από PΕ πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.
Η εργασία σύνδεσης του αγωγού παροχής με τον αγωγό διανομής, η διάτρηση του
αγωγού διανομής, καθώς και η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα
πολυαιθυλενίου κατάλληλου μήκους, με κατάλληλα ρακόρ προσαρμογής μέχρι το
φρεάτιο των υδρομέτρων, της προς σύνδεση οικοδομής και η σύνδεση με τα
υδρόμετρα με παρεμβολή βάνας. Οι δαπάνες και οι εργασίες για οτιδήποτε απαιτηθεί
σχετικά με την ειδική διατρητική μηχανή και τη διάτρηση συμπεριλαμβάνονται στην
τιμή του παρόντος άρθρου.
Στα υπάρχοντα φρεάτια στην εργασία περιλαμβάνεται και η σύνδεση του αγωγού της
παροχής με τα ειδικά χαλύβδινα τεμάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά χρειάζονται, καθώς
και η καλή τοποθέτηση των παλαιών τύπου φρεατίων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
εργασία απαιτηθεί για την πλήρη τοποθέτηση παροχών επί αγωγού οποιουδήποτε
υλικού και οποιασδήποτε διαμέτρου.
η.
Ανακατασκευή
(επαναφορά)
πεζοδρομίου
από
τσιμεντόπλακες
50x50
ή
τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το
πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με την αντίστοιχη
Τεχνική Προδιαγραφή.
θ. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα των 200 χλγρ.
τσιμέντου πάχους 10 εκατοστών σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε
περίπτωση που το υπάρχον πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα.
ι. Επαναφορά των κρασπεδορείθρων, δηλαδή κατασκευή του ρείθρου από άοπλο
σκυρόδεμα C12/15 χυτού επί τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων και
η τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή χυτών κρασπέδων από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα
με τις τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου.
ια. Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστή άμμο λατομείου εκτελούμενης
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
ιβ. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος δύο στρώσεων (πάχους 5 cm η κάθε στρώση)
ή οδοστρώματος από σκυρόδεμα, άοπλο ή οπλισμένο, πάχους 10 cm.
ιγ. Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο είναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά
του δρόμου και του πεζοδρομίου θα γίνεται στην πρότερα μορφή χωρίς να γίνεται
καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου.
Προσαύξηση τιμής για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη
προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών > 4,00 m και για κάθε μέτρο
επιπλέον μέτρο πέραν των 4,00μ
Τιμή ανά μέτρο μήκους πέραν των 4,00m (m/m)
Ευρώ (Αριθμητικά) 35,00
:
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 2.07

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR.
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και
πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των
ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και
των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,30
(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

A.T.

: 2.08

Άρθρο

: ΝΑΥΔΡ 12.14.01.44

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40),την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες
DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος
της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος)
και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής
εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR.
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και
πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των
ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και
των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του
δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,10
(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά

Ελασσόνα, 05/10/2021
Ο συντάκτης
Θεωρήθηκε
Κωνσταντίνα Σαμαρά
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο Γεν. Διευθυντής
Πάππας Λάζαρος

