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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.1

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

1.1.1

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

1.1.2

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

1.1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην
Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο
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νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο,
εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ
ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.
1.1.4

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

1.1.5

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

1.1.6

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

1.1.7

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

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

1.1.8

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

1.1.9

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο
θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο
απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο
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(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπο.
1.1.10

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ,
ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)

1.1.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε
θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν
ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο
(πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη
ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.1.12

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.

1.1.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α)

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

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1)

Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην
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απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε
απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.
(2)

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

1.1.15

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ,
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ
ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ
έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ
απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν
ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ
ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο
νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη
δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ Μεηξψνπ
Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.1.16

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο
θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.1.17

Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε).

1.1.18

Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ
κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.

1.1.19

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ
απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.20

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ,
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.1.21

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
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1.1.22

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο
εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.1.23

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν
αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ.

1.1.24

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.1.25

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα
κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.26

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ
θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ
ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε),
θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη,
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε
ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.1.27

Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ
έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.28

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο
εδάθνπο θιπ.

1.1.29

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.30

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο
ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.31

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο
νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ.

1.1.32

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη
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απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

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

1.1.33

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.2

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

1.3

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

1.4

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

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

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ,
θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε
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βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο
ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km
ε αζηικέρ πεπιοσέρ
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Δκηόρ πόλεωρ
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή
θοπηοεκθόπηωζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ
)

0,20
0,03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ
παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν
πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη ζηελ
ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε
θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Πίνακαρ Καηάπγηζηρ Πποδιαγπαθών και Ανηικαηάζηαζηρ με ΔΣΔΠ.
Παξαηήξεζε: η αναγραθή παύλας ζηην ζηήλη Κωδ. ΕΣΕΠ ζημαίνει όηι δεν σπάρτει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για ηο
εν λόγω ανηικείμενο εργαζιών

Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ ΑΡΘΡΩΝ NET ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΤΓΡ) ME ΣΙ ΔΣΔΠ
Κωδ. NET
ΤΓΡ
3.01

ύνηομη πεπιγπαθή

Κωδ. ΔΣΔΠ
ΈΛΟΣΣΠ1501-' +

1. ΔΚΚΑΦΔ
Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλαξδεπηηθψλ ή απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ
ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε
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3.01.02

Με ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ
ρψξν αηηφζεζεο ή απφξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε

08-01-01-00

3.10

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή
Ηκηβξαρψδεο [εθαξκνγή ζε φια ηα ππνάξζξα]

08-01-03-01

3.12

4.04

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ
—
αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα
ΟΚΩ.
2. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ
Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκαησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν
15-02-01-01
ζθπξφδεκα Με ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θ.ιπ. ζπκβαηηθψλ κέζσλ (εξγαιεία
πεπηεζκέλνπ
αέξα, ειεθηξνεξγαιεία,
πδξαπιηθέο ζθήλεο θ.ιπ.)
Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ
πεδνδξνκίσλ.
—

4.05

Απνμήισζε θξαζπέδσλπξφρπησλ ή κή

—

4.09

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ.

—

4.10

Αλαθαηαζθεπή θαη επαλαθνξά πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή ηηιαηείαο απφ
ηζηκεληφπιαθεο
3. ΔΠΙΥΩΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΩΔΙ

08-06-08-03

5.05

08-01-03-02

5.08

Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ πιηθφ
ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. Ο-150
Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ.

5.09

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά

6.01

4. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ [γηα φια ηα ππνάξζξα]

6.02

Δξγαζίεο ππνβηβαζκνχ ζηάζκεο πδάησλ κε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο well point, αλά εκέξα, βάζεη εκεξνινγίνπ απαζρφιεζεο. [γηα φια ηα ππνάξζξα]

4.01.01

08-01-03-02

08-10-01-00
08-10-02-00
08-10-03-00

5. ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ
Υξήζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ.
Έκπεμε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ.
Δμφιθπζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ.
Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
6. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
[γηα φια ηα ππν-άξζξα]

7.03
7.04
7.05
7.06
9.10

12.14

11-02-02-00
11-02-02-00

—
—
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

7. ΩΛΗΝΩΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ
Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) [γηα φια ηα ππνάξζξα]

—

8. ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ
13.03

16.15

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ
θαη πιήξε εγθαηάζηαζε {γηα φια ηα ππνάξζξα]
9. ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
ΓΙΚΣΤΩΝ
χλδεζε πθηζηάκελνπ
αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ εθηφο ΡΔ κε λέν
αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ ζπλδέζκσλ,
κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο.

08-06-07-02

—

2. Πίνακαρ Θεζμοθεηημένων Δναπμονιζμένων Πποηύπων

ΚΩΓ.
ΦΔΚ

ΚΩΓΙΚΟ ΔΛΟΣ

Σίηλορ Πποηύπος

Καηαζκεςαζηικόρ ηομέαρ
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4

ΔΛΟΣ ΔΝ 12620

Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα

Γεληθήο εθαξκνγήο

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1

Κηηξηαθά έξγα

2

ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2

Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο Μέξνο 1: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά
επηρξίζκαηα
Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο Μέξνο 2 θνλίακα ηνηρνπνηίαο

14

ΔΛΟΣ ΔΝ 13813

Τιηθφ επηθάιπςεο θαη επηρξίζεηο δαπέδσλ Τιηθφ επηθάιπςεο - Ιδηφηεηεο θαη απαηηήζεηο

Κηηξηαθά έξγα

Κηηξηαθά έξγα

3.Πίνακαρ ανηιζηοίσηζηρ ΔΣΔΠ και ιζσςόνηων ΝΔΣ
ΚΩΓΙ
ΚΟ

5.05

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

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

Κωδικόρ
Αναθ/ζηρ

Μον.
Μεηπ.

ΔΣΔΠ

08-01-03-02

παιηέο
πξνδηαγξαθέο

ΠΣΠ Ο-150
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Α.Σ.: 1
Άπθπο 10.03

Μεηαθνξά πιηθψλ κε ηα ρέξηα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1126
Μεηαθνξά κε ηα ρέξηα, θιπ, δει. κε δεκπίιη, ηδηβηέξα θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, ελφο ηφλνπ
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν νξηδνληίαο απνζηάζεσο. Η απφζηαζε ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο
αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0.
Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m)
ΕΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Πένηε και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 5,60

Α.Σ.: 2
Άπθπο 20.04
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εθξεθηηθψλ, εθηφο απφ
αεξφζθπξεο, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο
12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο
χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή
άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ
παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ"
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.
20.04.01 ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2122
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δίκοζι και είκοζι πένηε
(Απιθμηηικώρ): 20,25
Α.Σ.: 3 & 4
Άπθπο 3.10
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ’’.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο
ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε,
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο.
Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00
m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ.
3.10.01
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
3.10.01.01 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6081.1
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Έξι και εβδομήνηα
Απιθμηηικώρ: 6,70
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
3.10.02.01 Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6081.1
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δθηά και πενήνηα
(Απιθμηηικώρ): 7,50
3.10.02

Α.Σ.: 5
Άπθπο 3.12

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6087
Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ
δίθηπα Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα/
αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν
κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο.
Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε
ηηκή απηή.
ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο.
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γέκα πένηε και πενήνηα
(Απιθμηηικώρ): 15,50
Α.Σ.: 6
Απθπο 3.13

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο
θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6081.1
Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο
0,25 m3 θαη δελ είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m,
κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε
ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Σέζζεπα και δέκα
Απιθμηηικώρ: 4,10
Α.Σ.: 7
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Απθπο 3.14

Δθαξκνγή ηερληθψλ δνλεηηθήο δηείζδπζεο γηα ηελ δηέιεπζε δηθηχσλ ρσξίο ηνκή
ηνπ εδάθνπο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6082.1
Δθαξκνγή ηερληθψλ δνλεηηθήο δηείζδπζεο γηα ηελ δηέιεπζε δηθηχσλ ρσξίο ηνκή, ζε θαηάιιεια πξνο
ηνχην εδάθε, ρσξίο ηελ αμία ησλ ζσιήλσλ (ηερληθή pipe jacking), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 08-01-04-01 ‘’Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο κε εθαξκνγή
κεζφδσλ εθηφπηζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ’’.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ
πξνψζεζεο θαη ησλ θηλεηεξίσλ δηαηάμεψλ ηνπ (γελλήηξηεο, πδξαπιηθέο αληιίεο θιπ) θαη ε
απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνθνκηδή ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζσιελνπξγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ
δηθηχνπ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ θξεάησλ πξνζπέιαζεο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Δπηκέηξεζε ζε ηξέρνληα κέηξα (κκ) ηνπνζεηεζέληνο κε ηελ κεζνδνινγία απηή δηθηχνπ, κεηαμχ ησλ
θφκβσλ αξρήο θαη πέξαηνο απηνχ. Οη ηνπνζεηνχκελνη ζσιήλεο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, κε βάζε ηα
νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
3.14.01
Γηα δηάλνημε νπήο Φ 200 mm
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ)
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: ογδόνηα δύο
Απιθμηηικώρ: 82,00
Α.Σ.: 8 & 9
Απθπο 3.15

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ππνγείσλ δηθηχσλ
ζσιελψζεσλ εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6065
Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ,
εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη εθηφο
θαηαζηξψκαηνο νδψλ.
Ο εγθηβσηηζκφο ηεο ζσιήλσζεο κε ζξαπζηά πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ κειέηε
ηππηθή δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ, επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηεο εθζθαθήο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ φγθνπ ηνπ
νξχγκαηνο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζσιήλσζεο, κε ηα πξντφληα ηεο
εθζθαθήο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Δπηκέηξεζε αλά m3 νξχγκαηνο, βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, εληφο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε γξακκψλ πιεξσκήο.
3.15.01
ε θάζε είδνο εδάθε, εθηφο απφ βξαρψδε
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: ένα και είκοζι ηέζζεπα
Απιθμηηικώρ: 1,24

ε βξαρψδε εδάθε
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: ηέζζεπα και δέκα
Απιθμηηικώρ: 4,10
3.15.02

Α.Σ.: 10
Άπθπο 4.01

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα.
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6082.1
Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην
απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν
ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα
πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο.
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ.
4.01.01
πλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή
ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ)
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): απάνηα ένα και είκοζι
(Απιθμηηικώρ): 41,20
Α.Σ.: 11
Άπθπο 4.04

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6807
Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ
θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ
ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν απνμήισζεο πιαθφζηξσζεο πξνθχπηνπλ 0,10 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα
νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο:
[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή ηελ
ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γώδεκα και ζαπάνηα
(Απιθμηηικώρ): 12,40
Α.Σ.: 12
Άπθπο 4.05

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή κή
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6808
Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη
ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ
ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε.
Σα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά
ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθχπηνπλ 0,075 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή
απφζεζε, σο εμήο:
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή ηελ
ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Σπία και ηπιάνηα
(Απιθμηηικώρ): 3,30
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Α.Σ.: 13
Απθπο 4.07

Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6251 x 75% + ΤΓΡ 6253 x 25%
Eπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή ρεηκάξνπ,
κεγίζηνπ θφθθνπ 10 cm γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο, ζην πιάηνο θαη κέζν πάρνο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 Η πξνκήζεηα ηνπ ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
 Ο θαζαξηζκφο θαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο (αθαίξεζε ραιαξψλ επηθαλεηαθψλ
ζηξψζεσλ θαη θπηηθήο γήο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θιπ) θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο
ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα
 Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ κε ηζνπεδσηή (γθξέτληεξ), ε δηαβξνρή κε λεξφ θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο
ζηξψζεο κε ρξήζε νδνζηξσηήξα.
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα κε βάζε ην κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεσο θαη ην πιάηνο δηάζηξσζεο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. Γηαζηξψζεηο ζε κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε
πιάηνπο δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
κειέηε κπνξεί λα απμεζεί ηνπηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζπσδψλ πιηθψλ θαη εδαθψλ κεγάιεο
πιαζηηθφηεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: έξι και είκοζι
Απιθμηηικώρ: 6,20
Α.Σ.: 14 &15&16
Άπθπο 4.09
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΟΓΟ 4521Β
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ
νδνζηξψκαηνο, ήηνη:
1. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο 0,10 m
2. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο
0,10 m
3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε
4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm
5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε
ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ,
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε
ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο
(ΝΔΣ ΟΓΟ).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο.
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γέκα οκηώ και πενήνηα
(Απιθμηηικώρ): 18,50
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην πάρνο ησλ
αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ, σο εμήο:.
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Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ
πάρνπο 5 cm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: δώδεκα και ζαπάνηα
Απιθμηηικώρ: 12,40
4.09.01

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ
πάρνπο 10 cm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: δεκαοσηώ και πενήνηα
Απιθμηηικώρ: 18,50
4.09.02

Α.Σ.: 17
Άπθπο 4.10

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
YΓΡ 6804
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ,
ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή
ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο
ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03
"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ"
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ
απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα
β.
Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηελ
πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ)
γ.
Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ,
ιηζνζσκάησλ θιπ, έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή
ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ
ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ.
ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δίκοζι πένηε και ογδόνηα
(Απιθμηηικώρ): 25,80
Α.Σ.: 18
Απθπο 4.11

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηχσλ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
YΓΡ 6804
Aπνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.
β.

Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15.
Η επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο
πξηλ απφ ηελ ζθπξνδέηεζε.
γ.
Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ
ραιαξά πιηθά
δ.
Η δηάζηξσζε θαη ζπκπχλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ
κε ην απνμεισζέλ, θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο
κε ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θιπ).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: δέκα και ηπιάνηα
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Απιθμηηικώρ: 10,30
Α.Σ.: 19
Άπθπο 4.13

Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1
Καζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζηάζκε απφ ην
έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη
αληηζηεξίμεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε παξαθεηκέλσλ θαηαζθεπψλ, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ
θαζαίξεζεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ θαζαηξνπκέλεο θαηαζθεπήο, κε βάζε αλαιπηηθή
επηκέηξεζε.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: είκοζι και εξήνηα
Απιθμηηικώρ: 20,60
Α.Σ.: 20
Απθπο 5.03

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ζπκπχθλσζεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6066
Δπίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ,
ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε
δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο
(θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο
επηθάλεηαο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: μηδέν και ζαπάνηα ένα
Απιθμηηικώρ: 0,41
Α.Σ.: 21
Απθπο 5.04

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6067
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ
απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή
πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε
δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ
νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: ένα και πενήνηα πένηε
Απιθμηηικώρ: 1,55
Α.Σ.: 22
Απθπο 5.05

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6068
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Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ
πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ
αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ
EN 13286-2).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ
νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
5.05.02
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: ένηεκα και ηπιάνηα
Απιθμηηικώρ: 11,30
Α.Σ.: 23
Απθπο 5.08

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6069.1
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο νξπρείνπ ή
ρεηκάξξνπ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.
Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
β.
Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.
γ.
Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ
απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: πένηε και εβδομήνηα
Απιθμηηικώρ: 5,70
Α.Σ.: 24
Απθπο 9.10

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ΝΔΣ ΤΓΡ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε
κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
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ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά
κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε,
θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
Η ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ.
δ.
Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ
(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε,
εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
Α.Σ. 24, 9.10.03
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6326
ΔΤΡΩ
Ολογπάθωρ: εβδομήνηα εθηά
Απιθμηηικώρ:
77,00
Α.Σ. 25, 9.10.04
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο
ΤΓΡ 6327
ΔΤΡΩ
Ολογπάθωρ: ογδόνηα δύο
Απιθμηηικώρ:
82,00
Α.Σ.: 26
Απθπο 9.32

Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 50% ΤΓΡ-6329 + 50% ΤΓΡ-6311

Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ δηθιίδσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη αλεμαξηήησο
ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ
αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ
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νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο
εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε
θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε
 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο
 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο
 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ
 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Μειέηεο
 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο
 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε
 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκαηνο
ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά
ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα)
 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη)
 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ
 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή
πεδνδξφκην)
 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δηθιίδεο (ζπξηαξσηέο ή πεηαινχδαο) θαη ηα ηεκάρηα εμάξκσζεο,
πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
9.32.01

Σππηθφ θξεάηην δηθιίδσλ γηα αγσγνχο DN < 300 mm, δηαζηάζεσλ 1.50x1.50 m
ΔΤΡΩ
Ολογπάθωρ : σίλια εξακόζια
Απιθμηηικώρ : 1.600,00

Α.Σ.: 27-40
Άπθπο 12.14

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ
12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή
επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ
ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100
- MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία
πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη
φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ
πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ
λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ
γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ
απφ ΡΔ.
β.
Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ.
Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή
ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο
αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ.
Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην
πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ
θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά
ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:
12.14.01
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2
Α.Σ.: 27, 12.14.01.04

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Σέζζεπα και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 4,60
Α.Σ.: 28, 12.14.01.05

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 75 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): πένηε και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 5,60
Α.Σ.: 29, 12.14.01.06

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6621.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δθηά και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 7,60
Α.Σ.: 30, 12.14.01.24

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Πένηε και πενήνηα
(Απιθμηηικώρ): 5,50
Α.Σ.: 31, 12.14.01.26

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δννιά και δέκα
(Απιθμηηικώρ): 9,10
Α.Σ.: 32, 12.14.01.29

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 140 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 12,5 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.2

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γέκα οσηώ και ζαπάνηα
(Απιθμηηικώρ): 18,40
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Α.Σ.: 33, 12.14.01.44

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Έξι και δέκα
(Απιθμηηικώρ): 6,10
Α.Σ.: 34, 12.14.01.46

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δννιά και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 9,60
Α.Σ.: 35, 12.14.01.47

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γεκαηέζζεπα και δέκα
(Απιθμηηικώρ): 14,10
Α.Σ.: 36, 12.14.01.64

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Έξι και πενήνηα
(Απιθμηηικώρ): 6,50
Α.Σ.: 37, 12.14.01.66

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γέκα και ογδόνηα
(Απιθμηηικώρ): 10,80
Α.Σ.: 38, 12.14.01.77

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 400 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δκαηόν εξήνηα οσηώ
(Απιθμηηικώρ): 168,00
Α.Σ.: 39, 12.14.01.84

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 25 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Δθηά
(Απιθμηηικώρ): 7,00
Α.Σ.: 40, 12.14.01.86

Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 25 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): Γώδεκα και εξήνηα
(Απιθμηηικώρ): 12,60
Α.Σ.: 41-43
Άπθπο 12.15

Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623
σιελψζεηο πηέζεσο κε ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron),
θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 545, κε απνιήμεηο ηχπνπ θψδσλα ή θιαληδσηέο, κε εζσηεξηθή
επέλδπζε απφ ηζηκεληνθνλία θαη εμσηεξηθή επίζηξσζε κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ κε
πξνζηαηεπηηθφ ηειείσκα ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα D ηνπ
Πξνηχπνπ.
Οη ζσιήλεο δηθηχσλ ππφ πίεζε απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ
νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα) θαη ηελ
θιάζε πηέζεσο C (ηαπηίδεηαη κε ηελ κέγηζηε πδξνζηαηηθή πίεζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο PFA).
Γηα ηνπο ζσιήλεο απν ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 545, απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην Πξφηππν απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
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ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ απφ
ειαηφ ρπηνζίδεξν κε ηνπο αλαινγνχληεο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1, ε
πξνζσξηλή απνζήθεπζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ εληφο ηνπ
νξχγκαηνο, ε ζχλδεζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε ειέγρσλ ζηεγαλφηεηαο.
Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ηεο
ζσιελνγξακκήο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα
νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ.
Α.Σ.: 41, 12.15.02

Με ζσιήλεο DN 125 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545

ΕΤΡΩ
Α.Σ.: 42, 12.15.03

Ολογράυως: Σριάντα ευτά και ενενήντα
Αριθμητικώς:
37,90
Με ζσιήλεο DN 150 mm / θιάζεο C40, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545

ΕΤΡΩ
Α.Σ.: 43, 12.15.08

Ολογράυως: αράντα τρία και τριάντα
Αριθμητικώς:
43,3
Με ζσιήλεο DN 400 mm / θιάζεο C30, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545

ΕΤΡΩ

Ολογράυως: εκατόν σαράντα ένα
Αριθμητικώς:
141,00

Α.Σ.: 44
Απθπο 12.17

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε
(ductile iron).
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623
Δηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζκνη θαη ζηεξίγκαηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο
γξαθίηε, δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε
πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε,
νη πιάγηεο κεηαθνξέο, θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ
ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron).
12.17.01
Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο
θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ
(νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή
θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα
ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο
ζχδεζεο θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
ΔΤΡΩ
Ολογπάθωρ: Γύο και εξήνηα
Απιθμηηικώρ: 2,60
Α.Σ.: 45-47
Άπθπο 13.03

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα
ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.

Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1
Α.Σ.: 45, 13.03.03.01
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm

13.03.03

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): εκαηόν εξήνηα πένηε
(Απιθμηηικώρ): 165,00

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1

Α.Σ.: 46, 13.03.03.02

ΔΤΡΩ (Ολογπάθωρ): εκαηόν ενενήνηα έξι
(Απιθμηηικώρ): 196,00

Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1
Α.Σ.: 47, 13.03.04.01
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm

13.03.04

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Σπιακόζια ογδόνηα εςπώ
Απιθμηηικώρ: 380,00
Α.Σ.: 48-51
Απθπο 13.07
Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο (βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο)
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή πηεδνζξαπζηηθήο βαιβίδαο
(βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο). Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη
γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο.
13.07.01

Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 16 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6653.1

Α.Σ.: 48, 13.07.01.01

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: εκαηόν εξήνηα πένηε
Απιθμηηικώρ: 165,00

Α.Σ.: 49, 13.07.01.03

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Δκαηόν ενενήνηα έξι
Απιθμηηικώρ: 196,00

13.07.02

Ολνκαζηηθήο πίεζεο ΡΝ 25 atm
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6653.1

Α.Σ.: 50, 13.07.02.01

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Δκαηόν ενενήνηα οσηώ
Απιθμηηικώρ: 198,00

Α.Σ.: 51, 13.07.02.03

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ: Γιακόζια ηπιάνηα πένηε και είκοζι
Απιθμηηικώρ: 235,20

Α.Σ.: 52
Απθπο 16.18

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ απφ νπνηνδχπνηε πιηθφ,
ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6611.1 (30%) + ΤΓΡ 6622.1 (70%)
χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαχ,
αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν.
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ ζπλαξκνγή
ηνπ λένπ κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θιπ)., αλάινγα
κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ αγσγνχ..
β.
Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηαζηακέλνπ αγσγνχ ή ε πιχζε ηνπ (φηαλ
δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία.
γ.
Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ
ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ
Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο εμήο:
16.18.01

Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ 80 ή Φ 100 mm
ΔΤΡΩ
Ολογπάθωρ: Δκαηόν είκοζι ηέζζεπα
Απιθμηηικώρ: 124,00
Γξεβελά ……2018
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