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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1.1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται
τα κάτωθι:
1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.
1.1.2. Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4. Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.1.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7. Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο),
σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και
λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων
µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή
άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.1.8. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.1.9. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των
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απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10. Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών
τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12. Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
1.1.13. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα
ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.14. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών
και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην
περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών
κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.1.15. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους,
υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ)
και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.16. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.17. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται
στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18. Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών
ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.20. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
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µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.21. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.22. Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.23. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια
τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών
και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του
Έργου.
1.1.24. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε
αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.26. Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και
υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών
ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του Έργου), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών,
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την
περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.27. Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ’ αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι
δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.1.28. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο
στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.29. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών,
µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την
Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς
τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.31. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο
µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.
1.1.32. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.1.33. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην
περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο
φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
1.1.34. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους
(Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων
κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
1.4. Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή
εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν
Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
Όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
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Α.Τ. 1
Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\Α02

:
: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Σχετικό : ΝΟ∆Ο 1123.Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α  100%

Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών
και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

        Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών,
εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover

        Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη:
* προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή
και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης
των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών
* διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων)
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους
σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η
δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η
δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις των
όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης
* αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων
κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και
οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού,
που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών.
* απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς
και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως
περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.
* αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
* συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος"
µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα
Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T
180).
* κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους σύµφωνα
µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
* κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε
είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης
των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
* επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
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οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
* καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και
την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1.

        Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την
εκτέλεσης της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το
πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.

        Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων
γενικών εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και
µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο
χαρακτηρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο
για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική
εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους.

        Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της
µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,61

Α.Τ. 2
Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\∆01

:
: Κοπή ασφαλτ/δέµατος

Σχετικό : ΟΙΚ 2269

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%

Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό
τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη
διάρκεια των εργασιών.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται
για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες
θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των
προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο Εκσκαφή σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες του παρόντος Τιµολογίου.

        Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για
την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.

        Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,99

Α.Τ. 3
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\3.15.01

:
: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ύ υπογείου δικτύου

σωληνώσεων (εκτός κατοικηµένων περιοχών) Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο
βραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065  100%

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών
και εκτός καταστρώµατος οδών, µε την επαναπλήρωση του χάνδακα.

Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην
µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία
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άρθρα του Τιµολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται µόνον η συµπλήρωση του ορύγµατος µε τα προϊόντα
της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών.

 Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,90

Α.Τ. 4
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\3.15.02

:
: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ύ υπογείου δικτύου

σωληνώσεων (εκτός κατοικηµένων περιοχών) Σε βαχώδη εδάφη
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065  100%

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών
και εκτός καταστρώµατος οδών, µε την επαναπλήρωση του χάνδακα.

Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην
µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία
άρθρα του Τιµολογίου.

Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται µόνον η συµπλήρωση του ορύγµατος µε τα προϊόντα
της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών.

 Σε βαχώδη εδάφη

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,10

Α.Τ. 5
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\3.17

:
: Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054  100%

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση
κρουστικού εξοπλισµού, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση. Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν
υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται).

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον το ύψος τους στον
πυθµένα του ορύγµατος δεν υπερβαίνει τα 30 cm (άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως),
καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά
20,0 m2 παρειών ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα
του τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,50
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Α.Τ. 6
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\3.18.1

:
: Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση

εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό)
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6055  100%

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού
εξοπλισµού (αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών.
Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης. Συµπεριλαµβάνεται η
φόρτωση επί αυτοκινήτου και η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις, ήτοι ήτοι έως 2,00 m2 ανά 20 m2 παρειάς
ορύγµατος.

 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό)

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,00

Α.Τ. 7
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\5.05.01

:
: Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της

Π.Τ.Π. 0-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068  100%

Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη,
διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ όχι
επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών,
την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας
ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την
εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει,
να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η
δαπάνη προµήθειας του υλικού και της µεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά
τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.

 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.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,20

Α.Τ. 8
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\5.08

:
: ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069.1  100%

Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ορυχείου
ή χειµάρρου, εκτελούµενης εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)

β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.

δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
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Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,70

Α.Τ. 9
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\4.09

:
: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β  100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου,
συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων,
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150.
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου
πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε
την ΠΤΠ Ο-155.
3.Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις
ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ, σε µόνιµη
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-260
ορίζεται.
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε µόνιµη
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-265
ορίζεται.
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων
όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία του
αυτοκινήτου και την µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον
τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου
µηχανικού εξοπλισµού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,40

Α.Τ. 10
Άρθρο Υ∆Ρ Ζ\6068.1

:
: Πλήρωση φρεατίων υδροληψιών & αεραξαγωγών.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068.1  100%

Για την πλήρωση ενός φρεατίου υδροληψίας ή αεραξαγωγών µε θραυστό υλικό
λατοµείου, µετά
της προµηθείας και  µεταφοράς του θραυστού υλικού επι τόπου, της εργασίας
πλήρως περαιωµένης σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας
(1 τεµάχιο)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,37

Α.Τ. 11
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\9.01

:
: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301  100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής
διατοµής σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων
όπως βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω
από το δάπεδο εργασίας.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.
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Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,50

Α.Τ. 12
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.02

:
: Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6325  100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών
συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

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 και  επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται
ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
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ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 68,00

Α.Τ. 13
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\9.10.04

:
: Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327  100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών
συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

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 και  επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται
ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 83,00
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Α.Τ. 14
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\9.26

:
: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού Β500C σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311  100%

Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1451-3, δηλαδή
για την προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των
έργων, την κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και
διαστάσεις, την τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα
πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα
(αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη για την
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ  2008.
Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον
Ανάδοχο και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 0,97

Α.Τ. 15
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.07

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.
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Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 16
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.11

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.4  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,80
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Α.Τ. 17
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.27

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ PN 12,5 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,00

Α.Τ. 18
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.29

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.



Σελίδα 14Τιµολόγιο Μελέτης

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,40

Α.Τ. 19
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.49

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
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εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,60

Α.Τ. 20
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.51

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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
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περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 41,00

Α.Τ. 21
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.69

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 20 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm.
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Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,60

Α.Τ. 22
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.70

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,00
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Α.Τ. 23
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.71

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ΡΝ 20 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 43,20

Α.Τ. 24
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.89

:
: Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό

πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required
Strength = Ελάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 Μ Pa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 25 atm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2  100%

Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων
και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες,
ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

∆ιευκρινίζεται 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.

 Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2:2003.

 Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω,
και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,90

Α.Τ. 25
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\13.13

:
: Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεµφερείς

Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεµφερείς, µε περιορισµό παροχής
σε 3 ή 4 ή 6 ή 9  lt/sec, µε την προµήθεια µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και
δοκιµές.

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου υδροληψίες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.

 λ1
 λ2

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο υδροληψίας.

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 800,00
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Α.Τ. 26
Άρθρο Υ∆Ρ Ν\6651.2

:
: ∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης 16ατµ. διαµ.50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100%

∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης από ελατό χυτοσίδηρο GG40, µε εσωτερική και
εξωτερική προστασία εποξειδικής βαφής ελαχίστου πάχους 250µικρά. Αξονας
από ανοξείδωτο χάλυβα µε 13% χρώµιο. Περικόχλιο λειτουργίας από χαλκό.
Σύρτης από ελατό χυτοσίδηρο επικαλυµένος µε ελαστοµερές υλικό ή EPDM µή
διαιρούµενος. Προστατευτικό δακτύλιο και δακτύλιος στεγανότητας από
ελαστοµερές υλικό ή EPDM, σύµφωνα µε ISO 7259 από DN40 - DN400 PFA 10 -16 atm
και Προδιαγραφές ∆οκιµών πιέσεως, ISO 5208 - DIN3230 - NFE29-311 Σώµατος
1,50χPN και έδρας 1,1χPN.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ανωτέρω περιγραφόµενης δικλείδας
ονοµαστικής πίεσης 16ατµ,η µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και
πλήρη εγκατάσταση µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και εργασία
(1 τεµ)
 Ν\6651. 2  Ονοµαστική διάµετρος  50   χλστ.

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 85,58

Α.Τ. 27
Άρθρο Υ∆Ρ Ν\6651.5

:
: ∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης 16ατµ. διαµ.100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100%

∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης από ελατό χυτοσίδηρο GG40, µε εσωτερική και
εξωτερική προστασία εποξειδικής βαφής ελαχίστου πάχους 250µικρά. Αξονας
από ανοξείδωτο χάλυβα µε 13% χρώµιο. Περικόχλιο λειτουργίας από χαλκό.
Σύρτης από ελατό χυτοσίδηρο επικαλυµένος µε ελαστοµερές υλικό ή EPDM µή
διαιρούµενος. Προστατευτικό δακτύλιο και δακτύλιος στεγανότητας από
ελαστοµερές υλικό ή EPDM, σύµφωνα µε ISO 7259 από DN40 - DN400 PFA 10 -16 atm
και Προδιαγραφές ∆οκιµών πιέσεως, ISO 5208 - DIN3230 - NFE29-311 Σώµατος
1,50χPN και έδρας 1,1χPN.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ανωτέρω περιγραφόµενης δικλείδας
ονοµαστικής πίεσης 16ατµ,η µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και
πλήρη εγκατάσταση µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και εργασία
(1 τεµ)
 Ν\6651. 5  Ονοµαστική διάµετρος  100  χλστ.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 157,50

Α.Τ. 28
Άρθρο Υ∆Ρ Ν\6651.7

:
: ∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης 16ατµ. διαµέτρου 150 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100%

∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης από ελατό χυτοσίδηρο GG40, µε εσωτερική και
εξωτερική προστασία εποξειδικής βαφής ελαχίστου πάχους 250µικρά. Αξονας
από ανοξείδωτο χάλυβα µε 13% χρώµιο. Περικόχλιο λειτουργίας από χαλκό.
Σύρτης από ελατό χυτοσίδηρο επικαλυµένος µε ελαστοµερές υλικό ή EPDM µή
διαιρούµενος. Προστατευτικό δακτύλιο και δακτύλιος στεγανότητας από
ελαστοµερές υλικό ή EPDM, σύµφωνα µε ISO 7259 από DN40 - DN400 PFA 10 -16 atm
και Προδιαγραφές ∆οκιµών πιέσεως, ISO 5208 - DIN3230 - NFE29-311 Σώµατος
1,50χPN και έδρας 1,1χPN.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ανωτέρω περιγραφόµενης δικλείδας
ονοµαστικής πίεσης 16ατµ,η µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και
πλήρη εγκατάσταση µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και εργασία
(1 τεµ)
 Ν\6651. 7  Ονοµαστική διάµετρος  150  χλστ.

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 253,05



Σελίδα 21Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 29
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\13.09.01

:
: Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6655.1  100%

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, µε την
προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές.

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.

 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 120,00

Α.Τ. 30
Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β53.6

:
: Αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες

Β15, άοπλοι Φ0,80mΣχετικό : ΝΟ∆Ο 2885

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2885  100%

Για την πλήρη κατασκευή αγωγού οµβρίων µε προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς
άοπλους ή οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (Β15),
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Τ 110 και την Τ.Σ.Υ. εν ξηρώ ή µέσα σε νερό.

        Στη τιµή αυτή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των έργων µε τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις,
χαµένο χρόνο κλπ, των τσιµεντοσωλήνων, της τσιµεντοκονίας πλήρωσης των αρµών και
κάθε απαιτούµενου υλικού, η δαπάνη προσέγγισης και καταβιβασµού των
τσιµεντοσωλήνων µέσα σε υπάρχουσα τάφρο οποιουδήποτε βάθους, η δαπάνη αρµολόγησής
τους µε τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ. τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου ανεξάρτητα από
το µήκος τεµαχίων και το πλήθος των απαιτούµενων συνδέσεων καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
τοποθέτησης των τσιµεντοσωλήνων και τη λειτουργία τους. Περιλαµβάνεται επίσης
ανηγµένα η δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από την
τυχόν ύπαρξη νερού.

        Στη τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη του περιβλήµατος των αγωγών από
σκυρόδεµα, που πληρώνεται ιδιαίτερα.

        Άοπλος πρεσσαριστός τσιµεντοσωλήνας Φ 0,80 µ.
        Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου τσιµεντοσωλήνα
από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 61,70

Α.Τ. 31
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\11.01.02

:
: Χυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752  100%

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε
χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.

 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
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∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,30

Α.Τ. 32
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\8617.3.7

:
: Ατµοφράκτης χυτοσιδηρούς,φλαντζωτός, γιά πίεση λειτουργίας έως 16 atm

διαµέτρου 80 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Ατµοφράκτης  χυτοσιδηρούς, φλαντζωτός,  γιά  πίεση λειτουργίας έως 16 atm µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  Β\8617.3.  7  ∆ιαµέτρου  80  mm

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 246,49

Α.Τ. 33
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\9178.4.4

:
: Τεµάχιο εξαρµώσεως µε ωτίδες, Ον. πίεσης25ΑΤ, Ον.διαµ.Φ100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ  83  100%

Τεµάχιο  εξαρµώσεως µε ωτίδες, χαλύβδινο  µε ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο,
τους  γαλβανισµένους  κοχλίες  ρυθµίσεως και συνδέσεως και µε τα λοιπά υλικά και
µικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση µεταφορά
επί  τόπου  του έργου ανηγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και
δοκιµών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
  9178.  4  Ονοµ. πιέσεως  25   atm
  9178. 4.  4  ∆ιαµέτρου  100  mm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 192,95

Α.Τ. 34
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\9151.3.3

:
: Βαλβίδα αντεπιστροφής µε ωτίδες τ.ελαστ.εµφράξεως Ον. πίεσης25ΑΤ,

Ονοµ.διαµΦ80

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  µε ωτίδες τύπου ελαστικής εµφράξεως πλήρως εγκατεστηµένη
µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση
µεταφορά επί τόπου του έργου  ανηγµένα  σε  εργασία,  καθώς  και  η  εργασία
εγκαταστάσεως και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 244,77

Α.Τ. 35
Άρθρο Υ∆Ρ Ζ\6657.5

:
: Βαλβίδες διπλής ενεργείας τύπου GLENFIELD, δ ιάµετρος βαλβίδας  80 χλστ.-25

ΑΤ
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6657  100%

Βαλβίδες    διπλής    ενεργείας (εισαγωγής   και   εξαγωγής) τύπου  GLENFIELD
ή παρεµφεφερείς.
Προµήθεια  επί τόπου και εγκατάσταση, επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και η
προµήθεια και τοποθέτηση σέλας για σύνδεση της βαλβίδας πάνω στον αγωγό.
(1 τεµ)
 Z\6657.5  ∆ιάµετρος βαλβίδας 80 χλστ.-25 ΑΤ

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 469,70
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Α.Τ. 36
Άρθρο Υ∆Ρ Ν\6654.8

:
: Αντιπληγµατική διαφραγµατική  βαλβίδα  Φ80, 25 ατµ.

Σχετικό : Υ∆Ρ 6654

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6654  100%

Για ένα τεµάχιο αντιπληγµατικής βαλβίδας διαφραγµατικού τύπου, µε διπλό θάλαµο,
ταχείας εκτόνωσης, µε µανόµετρο περιλαµβανοµένης της προµήθειας,
φορτοεκφορτώσεως, και µεταφοράς επι τόπου, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως και
συνδέσεως επι των σωληνώσεων, και κάθε άλλης εργασίας, για την  πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας.
(1 τεµ)
Ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας  25ΑΤ
Ονοµαστικής διαµέτρου Φ80mm

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 746,55

Α.Τ. 37
Άρθρο ΑΤΗΕ 8038.16

:
: Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή διαµέτρου Φ 82/89 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετηµένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση
κεντρικής  θερµάνσεως  -  κλιµατισµού.  Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  8038. 16   ∆ιαµέτρου   82/ 89     mm

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 69,45

Α.Τ. 38
Άρθρο ΑΤΗΕ 8038.19

:
: Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή διαµέτρου Φ 100/108 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετηµένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση
κεντρικής  θερµάνσεως  -  κλιµατισµού.  Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  8038. 19   ∆ιαµέτρου   100/ 108   mm

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 89,73

Α.Τ. 39
Άρθρο ΑΤΗΕ 8038.22

:
: Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή διαµέτρου Φ 119/127 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετηµένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση
κεντρικής  θερµάνσεως  -  κλιµατισµού.  Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  8038. 22   ∆ιαµέτρου   119/ 127   mm

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 98,82
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Α.Τ. 40
Άρθρο ΑΤΗΕ 8038.24

:
: Χαλυβδοσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή διαµέτρου Φ 143/152 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Χαλυβδοσωλήνας   µαύρος   χωρίς   ραφή   τοποθετηµένος  πλήρως  σε  εγκατάσταση
κεντρικής  θερµάνσεως  -  κλιµατισµού.  Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια
συνδέσεως  και  τα  υλικά  στηρίξεως  συγκολλήσεως  κλπ  και  η  εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως,συγκολήσεως και δοκιµές πιέσεως και λειτουργίας
(1 m)
  8038. 24   ∆ιαµέτρου   143/ 152   mm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 126,90

Α.Τ. 41
Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.10

:
: Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονοµ.

πιέσεως 16 atm διαµέτρου Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγος  φλαντζών  µε  λαιµό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  µε τους
αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενα παρεµβύσµατα πλήρως
εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων
(1 ζεύγος)
Σηµείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό της τιµής
του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου
  8039.  3   Πιέσεως   16     atm
  8039. 3. 10  ∆ιαµέτρου   100    mm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 111,43

Α.Τ. 42
Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.3.12

:
: Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονοµ.

πιέσεως 16 atm διαµέτρου Φ 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγος  φλαντζών  µε  λαιµό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  µε τους
αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενα παρεµβύσµατα πλήρως
εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων
(1 ζεύγος)
Σηµείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό της τιµής
του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου
  8039.  3   Πιέσεως   16     atm
  8039. 3. 12  ∆ιαµέτρου   150    mm

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 150,86

Α.Τ. 43
Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.4.9

:
: Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονοµ.

πιέσεως 25 atm διαµέτρου Φ 80 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγος  φλαντζών  µε  λαιµό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  µε τους
αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενα παρεµβύσµατα πλήρως
εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων
(1 ζεύγος)
Σηµείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό της τιµής
του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου
  8039.  4   Πιέσεως   25     atm
  8039. 4.  9  ∆ιαµέτρου   80     mm
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ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 76,88

Α.Τ. 44
Άρθρο ΑΤΗΕ 8039.4.11

:
: Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονοµ.

πιέσεως 25 atm διαµέτρου Φ 125 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ζεύγος  φλαντζών  µε  λαιµό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  µε τους
αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούµενα παρεµβύσµατα πλήρως
εγκατεστηµένο σε δίκτυο σωληνώσεων
(1 ζεύγος)
Σηµείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεµ. φλάντζας ισχύει το µισό της τιµής
του ζεύγους της αντιστοίχου διαµέτρου
  8039.  4   Πιέσεως   25     atm
  8039. 4. 11  ∆ιαµέτρου   125    mm

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 110,69

Α.Τ. 45
Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.1.14

:
: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Μονοπολικό διατοµής 1 Χ 185 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
  8774.  1   Μονοπολικό
             0
  8774. 1. 14  ∆ιατοµής  1 Χ 185         mm2

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 32,59

Α.Τ. 46
Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.2

:
: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
  8774.  3   Τριπολικό
             0
  8774. 3.  2  ∆ιατοµής  3 Χ 2,5         mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,58
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Α.Τ. 47
Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.8

:
: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό διατοµής 3 Χ 35 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
  8774.  3   Τριπολικό
             0
  8774. 3.  8  ∆ιατοµής  3 Χ 35          mm2

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,14

Α.Τ. 48
Άρθρο ΑΤΗΕ 8774.3.10

:
: Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό διατοµής 3 Χ 70 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών
και  µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα   εξαρτήµατα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
  8774.  3   Τριπολικό
             0
  8774. 3. 10  ∆ιατοµής  3 Χ 70          mm2

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 36,24

Α.Τ. 49
Άρθρο ΑΤΗΕ Μ\8774

:
: Καλώδιο τύπου H05NV-F,  διατοµής 5Χ1 τ.χ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο  τύπου  H05NV-F, διατοµής 5Χ1 τ.χ., προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του
έργου
(1 m)

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,83

Α.Τ. 50
Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.2

:
: ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α

απλός διπολικός
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  2   απλός διπολικός
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ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 26,08

Α.Τ. 51
Άρθρο ΑΤΗΕ 8827.3.2

:
: Ρευµατοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Ρευµατοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου
και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8827.  3   SCHUKO                               0
  8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,51

Α.Τ. 52
Άρθρο ΑΤΗΕ 8982.6.1Α.1

:
: Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής µε ελλειψοειδή κώδωνα και

προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό βακελίτου µε λαµπτήρα 60
W πυρακτώσεως
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%

Φωτιστικό  σώµα  πυρακτώσεως,  τοίχου  ή  οροφής δηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8982.  6   µε ελλειψοειδή κώδωνα και
             προφυλακτήρα(χελώνα)
             προστασίας ΙΡ 44 στεγανό
  8982. 6. 1.Α  Με λαµπτήρα  60   W
 8982. 6.1.Α.  1  πυρακτώσεως  0

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 34,60

Α.Τ. 53
Άρθρο ΑΤΗΕ Γ\89.7

:
: Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοµατισµού αντλιοστασίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89  100%

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους, Ηλεκτρικού  πίνακα
αντλιοστασίου κίνησης και αυτοµατισµού που περιλαµβάνει ένα πεδίο εισόδου ∆ΕΗ,
ένα πεδίο τροφοδότησης µιάς υποβρύχιας αντλίας καθαρού νερού, ισχύος 125 ΡS, ένα
πεδίο τροφοδότησης δύο οριζοντίων, φυγοεντρικών αντλιών καθαρού νερού ισχύος
εκάστη 100 PS, ένα πεδίο αυτοµατισµού και βοηθητικών καταναλώσεων , τους
χάλκινους ορθογωνικους ζυγούς φάσεων και τους µονωτηρες στήριξης των, µε όλα τα
απαραίτητα οργανα προστασίας, τους αυτόµατους, τους ΟΜΑΛΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ, τα
αµπεροµετρα και βολτοµετρο, τους διακόπτες, τους ηλεκτρονοµους κλπ. εξαρτήµατα
και υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, την δαπάνη δοκιµών και εργασίας, για την
καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
Κατά τα λοιπά, σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση-Υπολογισµούς της µελέτης.
 ( 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
Υλικά και εργασία κατ?αποκοπήν
                                    1x                 4200 =        4200,00
                                                    ----------------------------
                                                    Αθροισµα          4200,00
Tιµή ενός τεµ ΕΥΡΟ 4.200,00
τέσσερεις χιλιάδες διακόσια

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4.200,00
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Α.Τ. 54
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\14.1

:
: ¨Οργανο, αναλογικό µέτρησης και µετάδοσης Στάθµης Γεώτρησης

Σχετικό : ΗΛΜ 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αναλογικό όργανο µετρησης και µετάδοσης Στάθµης Γεώτρησης, τύπου υδροστατικής
πίεσης, ήτοι το όργανο, καλώδιο µέτρησης Στάθµης µήκους µέχρι 100 µ., το
αισθητήριο και το µικρορελέ σύνδεσης µε τον αυτοµατισµό της αντλίας, ακρίβειας
τουλ. 0,1 µ., σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης,προµήθεια   επί
τόπου  µετά  των υλικών και µικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της
εργασίας παραδοτέο σε λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 460,46

Α.Τ. 55
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\14.2

:
: ¨Οργανο, µέτρησης και µετάδοσης Θερµοκρασίας υποβρύχ. κινητήρα & νερού

γεώτρησηςΣχετικό : ΗΛΜ 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αναλογικό όργανο µετρησης και µετάδοσης Θερµοκρασίας υποβρύχιου κινητήρα και
νερού γεώτρησης, ήτοι το όργανο, το αισθητήριο και το µικρορελέ σύνδεσης µε τον
αυτοµατισµό της αντλίας, ακρίβειας τουλ. 0,1 C, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης,προµήθεια   επί  τόπου  µετά  των υλικών και µικρουλικών
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της εργασίας παραδοτέο σε λειτουργία.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 350,46

Α.Τ. 56
Άρθρο ΑΤΗΕ Β\15.1

:
: Όργανο  Μέτρησης και Μετάδοσης Στάθµης ∆εξαµενής

Σχετικό : ΗΛΜ 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός συστήµατος µέτρησης και ένδειξης
στάθµης νερού στην δεξαµενή αναρρόφησης ή εξίσωσης, χωρητικού τύπου.
Περιλαµβάνονται το αισθητήριο µορφής ράβδου µονωµένο µε TEFLON και µε προενισχυτή
του σήµατος εισόδου, η κεντρική µονάδα που επιτρέπει τον έλεγχο και την µέτρηση
της στάθµης, την σύνδεση µε στατικό ρελέ, µε ενδεικτικό όργανο και σύστηµα
ένδειξης ψηφιακή και δυνατότητα συνεργασίας µε τον αυτοµατισµό του αντλιοστασίου
για σταµάτηµα ή εκκίνηση στην επιθυµητή στάθµη και κάθε άλλο µικροϋλικό ή
εξάρτηµα αναγκαίο, για την καλή λειτουργία του συστήµατος, σύµφωνα µε την Τ.Π.
18.
(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 628,65

Α.Τ. 57
Άρθρο ΑΤΗΕ Γ\9177

:
: Φίλτρο αναρροφήσεως µε ωτίδες, από χυτοσίδηρο και γαλβανισµένο διάτρητο

έλασµα  ονοµ. πίεσης 10 atm, διαµ. 150mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100%

Φίλτρο αναρροφήσεως µε ωτίδες, από χυτοσίδηρο και γαλβανισµένο διάτρητο έλασµα
ονοµ. πίεσης 10 atm, διαµ. 150mm µε  τα  υλικά  και  µικροϋλικά  συνδέσεως δηλαδή
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  ανηγµένες  σε
εργασία  καθώς  και  η  εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη και
κανονική λειτουργία
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(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 636,92

Α.Τ. 58
Άρθρο Υ∆Ρ Ν\6651.6

:
: ∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης 16ατµ. διαµέτρου 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1  100%

∆ικλείδα ελαστικής έµφραξης από ελατό χυτοσίδηρο GG40, µε εσωτερική και
εξωτερική προστασία εποξειδικής βαφής ελαχίστου πάχους 250µικρά. Αξονας
από ανοξείδωτο χάλυβα µε 13% χρώµιο. Περικόχλιο λειτουργίας από χαλκό.
Σύρτης από ελατό χυτοσίδηρο επικαλυµένος µε ελαστοµερές υλικό ή EPDM µή
διαιρούµενος. Προστατευτικό δακτύλιο και δακτύλιος στεγανότητας από
ελαστοµερές υλικό ή EPDM, σύµφωνα µε ISO 7259 από DN40 - DN400 PFA 10 -16 atm
και Προδιαγραφές ∆οκιµών πιέσεως, ISO 5208 - DIN3230 - NFE29-311 Σώµατος
1,50χPN και έδρας 1,1χPN.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ανωτέρω περιγραφόµενης δικλείδας
ονοµαστικής πίεσης 16ατµ,η µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και
πλήρη εγκατάσταση µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και εργασία
(1 τεµ)

 Ν\6651. 6  Ονοµαστική διάµετρος  125  χλστ.

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
215,25

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

                ΧΑΝΙΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2011                                          ΧΑΝΙΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011                       
                       ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ            Ο ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. του Ο.Α.∆Υ.Κ.

ΒΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ           ΜΑΡΚΟΣ  ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΧΑΝΙΑ     /     / 2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

         

                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   ΧΑΝΙΑ     /     / 2011                                                                     ΧΑΝΙΑ     /     / 2011  

Ο  ΠΡ/ΝΟΣ   ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ             Η  ∆/ΝΤΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  Τ.Υ.∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


