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1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Ρεχρε
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.

Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Νη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Ρεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Θακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Πηηο
ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1

Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο,
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.2

Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο,
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ.
Νκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ
Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Ρν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΘΑ 36259/1757/Δ103/2010
(ΦΔΘ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013
ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή
ηνπο.

1.3

Νη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
(ζην Η.Θ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο εθάζηνηε Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο,
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ
5
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έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ
εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ,
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή
αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε
αιινχ.
1.4

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

1.5

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

Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ
ην Γεκφζην

(β)

Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

1.6

Ρα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο,

1.7

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

1.8

Νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.)

1.9

Νη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα
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ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ,
ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο
νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά
αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη
εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.10

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

1.11

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

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
Ν.Θ.Ω. θ.ιπ.),

(β)

ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),

(γ)

ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο
γηα απηά θνξείο (Ξ.ΞΝ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΑx θ.ιπ.),

(δ)

ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ
εκπνδίσλ,

(ε)

ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα
σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ν.Δ. ή ζε
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(δ)

1.12

ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).

Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Νη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη
απαξαίηεην απφ ηελ πεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο
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(2) Νη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.
1.13

Νη
δαπάλεο
ησλ
ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ
(απνηππψζεσλ,
παζζαιψζεσλ,
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ,
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ
απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη
ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα
ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο
[ΝΘΩ]),

1.14

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

1.15

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

1.16

Νη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω.

1.17

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

1.18

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

1.19

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

1.20

Νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω.
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο
εξγαζίεο, Ρελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα
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απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν
Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ.
1.21

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

1.22

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

1.23

Νη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο,
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.

1.24

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

1.25

Νη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ.

1.26

Νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο, ηελ Ξνιενδνκία θαη ηνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.27

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

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

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

Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ
(Γ.Δ.) θαη Νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ν.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο
νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην
θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο
ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο
θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
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Ρν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ν.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Ρηκνινγίνπ Ξξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε:
(α)

Πηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο.

(2)

Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(3)

Ξεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(4)

Δμνπιηζκνχ
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

(5)

Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά
ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.

(6)

Θηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ρξφλνπ απαζρφιεζεο.

(7)

Νη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο.

(8)

Νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΠΑ/ΦΑ (Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο/Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη γείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

(9)

Γηα θφξνπο.

(10) Γηα εγγπεηηθέο.
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ.
(12) Ξξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ.
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί
λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη
απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε
ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ
αζθάιηζε).
(β)

Σξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
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(1)

Σξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ)

(2)

Ξξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Ρν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά,
αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη.

(3)

Λνκηθήο ππνζηήξημεο

(4)

Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε

(5)

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ.
ρξήζε απηνθηλήησλ

(6)

Ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο
πξνζσπηθνχ

(7)

Κεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο
απηνχο

(8)

Ππληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν

(9)

Ρφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

(10) Ρν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο, θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ
Θχξην ηνπ Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παξφλ Ρηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ
πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα
ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
(1)

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ.

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ θαη γηα
αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη
αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Ρηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ

DN:

Νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα

DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ Ρηκνιφγην.
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Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε
ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
(2)

Κφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην
ιφγν:
DN / 12
φπνπ DN: Ρν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3)

Πηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην
ιφγν:
ΒN / 240
φπνπ ΒΛ: Ρν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
Ξαξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.
Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΡΔΞ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε
αλαθνξά ζε ΞΔΡΔΞ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο.
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε
ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη
νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Δθηόο πόιεσο
· οδοί καλήρ βατότηταρ
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακήρ βατότηταρ
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· επγοταξιακέρ οδοί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km

0,20

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε
αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη
ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)

0,03

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


Γηα ηε ζχληαμε ησλ Ρηκψλ Δθαξκνγήο ειήθζε ππφςε ν «Θαλνληζκφο Ξεξηγξαθηθψλ
Ρηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» (ΦΔΘ 1746/Β’/19-05-2017), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΘ 1994/Β’/09-06-2017).



Πην παξφλ ηηκνιφγην, φπνπ αλαθέξεηαη εληφο παξελζέζεσο π.ρ. (ΓΟ 2.01) παξαπιεχξσο
ηνπ άξζξνπ ελλνείηαη ην αληίζηνηρν άξζξν ησλ εγθεθξηκέλσλ (πξνηχπσλ) εληαίσλ
ηηκνινγίσλ ηνπ Ξ..ΚΔ.



Ππκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ δηαηχπσζε ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηζρχνπλ νη
αληίζηνηρεο ΔΡΔΞ θαη νη ινηπνί φξνη δεκνπξάηεζεο.
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3. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΪΑ - ΟΓΟΣΡΩΙΑ - ΗΜΑΝΗ-ΑΦΑΛΙΗ

Άξζξν Α1 (ΤΓΡ 2.01)
Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθήο γαησδώλ
εκηβξαρσδώλ θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ή

ΓΟ 6071

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Τν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κόλνλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε θνξηνεθθόξηωζε γίλεηαη
αλεμάξηεηα από ηηο εθζθαθέο ή ηελ παξαγωγή ακκνραιίθωλ ζην πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο θαη
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο,
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 2,99

Άξζξν Α2 (ΤΓΡ 2.02) Φνξηνεθθόξησζε
βξαρσδώλ πιηθώλ ή θαζαηξεζέληνο
νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6072

Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Τν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κόλνλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε θνξηνεθθόξηωζε γίλεηαη
αλεμάξηεηα από ηηο εθζθαθέο ή ηηο θαζαηξέζεηο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ζην πιαίζην ηεο
εξγνιαβίαο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό πξνβιέπεηαη από ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, ή
θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο (θαηά πεξίπησζε),
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη ηέζζεξα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 3,04

Άξζξν Α3 (ΤΓΡ 3.10.01.01)
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο
γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6081.1
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Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην
εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή
ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ
άξζξνπ.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ,
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε
αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα
δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο
(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα
θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε
ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Έμη θαη είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 6,20

Άξζξν Α4 (ΤΓΡ 3.11.01.01) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο
βξαρώδεο, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1
Δθζθαθή
νξπγκάησλ
ππνγείσλ
δηθηχσλ
ζε
βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ
(cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή
16
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αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη
πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα
ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ
ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ,
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε
αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα
δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο
(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα
θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν
ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε
ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δίθνζη ηξία θαη νγδόληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 23,80

Άξζξν Α5 (ΤΓΡ 3.12) Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα
ΟΚΩ.
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6087

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ
δίθηπα Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /
αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.
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Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ
θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο
έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη
αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.
Πην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο,
αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Νη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΝΘΩ θαη ζα
επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ.
Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 14,30

Άξζξν Α6 (ΤΓΡ 3.13) Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ
ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο γηα ηελ εθηέιεζε ππό ζπλζήθεο ζηελόηεηνο ρώξνπ.
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6081.1

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ
ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί
επί πεδνδξνκίνπ ή εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε
ρξήζε αεξνζθπξψλ ή ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m
θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 θαη δελ είλαη εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε κεγαιπηέξνπ
κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο
4,00 m, κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο
ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξία θαη νγδόληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 3,80

Άξζξν Α7 (ΤΓΡ 3.16) Γηάζηξσζε πξντόλησλ εθζθαθήο.
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6070

Γηάζηξσζε γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζηνλ ρψξν
απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 02-05-00-00 "Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη
αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ"θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ.
Ξεξηιακβάλεηαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ θαηά ζηξψζεηο, ε ειαθξά
ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ δηάζηξσζεο θαη ε δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ
δηφδεπζε ησλ νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ απνζεζηνζαιάκνπ.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνηο απνδεθηέο πνζφηεηεο εθζθαθψλ, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ.
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Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαελλέα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,19

Άξζξν Α8 (ΤΓΡ 7.06) Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6103

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ
ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ,
ηεο απαηηνχκελεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ
πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή
κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ
Αλαδφρνπ.
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α. Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π.
β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε
γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ.
δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
ε. Νη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ
ακθηπιεχξσλ
πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ
νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα
ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.
Δπηζήκαλζε:
έξγνπ

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σξηάληα έλα θαη ελελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 31,90

Άξζξν Α9 (ΤΓΡ 5.07) ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν
πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6069

Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
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α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ
απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Ρηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηξία θαη δεθαέμη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 13,16

Άξζξν
Α10
(ΤΓΡ 5.05.02) Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε
δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ
ησλ 50 cm
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6068

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο
νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-02
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ
ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη
ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε
ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί
βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην
95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
(Proctor Modified θαηά ΔΙΝΡ EN 13286-2).
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο
ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηξία θαη δεθαέμη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 13,16

Άξζξν Α11 (ΤΓΡ 4.09.02) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ.
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΝΓΝ 4521Β

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ
νδνζηξψκαηνο, ήηνη:
1.

Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ.

2.

Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςε
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3.

Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm

4.

Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε
εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο έσο 50 mm.

5. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε
αζθαιηηθήο ζηξψζεο

εθαξκνγήο δηπιήο

Ξεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε
ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ,
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε
ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ
ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Νη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ
νδνπνηίαο (ΛΔΡ ΝΓΝ).
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην
πάρνο ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ, σο εμήο:
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 10
cm.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαεπηά θαη δέθα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 17,10
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ΟΜΑΓΑ Β: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ-ΟΠΛΙΜΟΙ- ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ- ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Άξζξν Β1 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή
κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ
ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ
νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ
ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε
ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΡΔΞ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ"
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.

Άξζξν Β1.1 (ΟΙΚ 20.05.01)

ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2124
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Έμη θαη εμήληα έμη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 6,66

Άξζξν Β1.2
(ΟΙΚ 20.05.02)
ζε εδάθε
θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ

βξαρώδε,

εθηόο

από

γξαληηηθά-

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2127
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δίθνζη επηά θαη εμήληα έμη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 27,66

Άξζξν
Β2
θαηεδαθίζεσλ

(ΟΙΚ 20.10) Δπίρσζε κε

πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2162
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή
ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 10,00
m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ".
Πηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ,
αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη.

εθαξκφδεηαη

ν

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξα
Αξηζκεηηθώο: 4,00
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Άξζξν Β3 (ΟΙΚ 20.30) Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2171
Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ.
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Ογδόληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,80

Άξζξν
Β4
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ,
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ

δηάζηξσζε

θαη

ζπκπύθλσζε

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο
(ΘΡΠ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ
ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο,
ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο
ΔΡΔΞ:
01-01-01-00 "Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-03-00 "Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ
ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε
ζπλζέζεσο.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα,
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην
πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
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Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα
ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη
εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.
Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ
ηειεηψκαηνο.
δ.
Ππκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο
πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ
ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε,
αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο

Άξζξν Β4.1 (ΟΙΚ 32.01.03)

Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3213
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δβδνκήληα πέληε
Αξηζκεηηθώο: 75,00

Άξζξν Β4.2 (ΟΙΚ 32.01.06)

Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3215
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δλελήληα
Αξηζκεηηθώο: 90,00

Άξζξν Β5 (ΟΙΚ 38.03) Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 3816
Μπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ,
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο
ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 01-04-00-00 "Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ,
ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
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Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαηέζζεξα
Αξηζκεηηθώο: 14,00

Άξζξν Β6 (ΟΙΚ 38.20.02) Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-3873
Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη
ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ
01-02-01-00 "Σαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ
Νπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ
ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν
θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Νη Ξίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Νη σο άλσ Ξίλαθεο Νπιηζκνχ, κεηά
ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία θαη ζα
απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Ρν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ
ΘΡΣ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Πε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

ΗιεθηξνΟλνκ.
Κνπινύξεο
θαη
ζπγθνιιεκέλα
δηαηνκή
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλ
πιέγκαηα
θαη
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
B500C

B500Α

B500C

B500Α

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

B500C

5,0





19,6

0,154

5,5





23,8

0,187

28,3

0,222

6,0











6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395



78,5

0,617

8,0



10,0
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Πεδίν εθαξκνγήο

Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

ΗιεθηξνΟλνκ.
Κνπινύξεο
θαη
ζπγθνιιεκέλα
δηαηνκή
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλ
πιέγκαηα
θαη
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
B500C

B500Α

B500C

B500Α

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

B500C

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Πηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο
θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ
 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
 Νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο.
 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο)
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).

θαη

εηδηθψλ

ηεκαρίσλ

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,95

Άξζξν Β7 (ΟΙΚ 79.21) ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξόζκηθηα κείσζεο
πδαηνπεξαηόηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7921
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
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Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ.
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο
ζθπξνδέκαηνο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα θαη είθνζη ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 1,20

Άξζξν Β8 (ΟΓΟ Β-33) Δπίρξηζκα παηεηό εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ, πάρνπο 1,5 cm
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6402
Θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 1,5 cm κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 650 kg θαη 900 kg
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζνισηψλ νρεηψλ ή θαη
άιισλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 ‘’Θσξάθηζε επηθαλεηψλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα’’
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),
 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο
νπνίεο νη δχν πξψηεο (πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3
μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ
 ε επίπαζε κε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δπηά θαη ηξηάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 7,30

Άξζξν Β9 (ΟΓΟ Β-34) Δπίρξηζκα παηεηό εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ππνλόκσλ θαη
θξεαηίσλ, πάρνπο 2,0 cm
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6403
Kαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900
kg ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη
θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 ‘’Θσξάθηζε επηθαλεηψλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα’’
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),
 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο
νπνίεο νη δχν πξψηεο (πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3
μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ
 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.
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Ρν παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζηα θξεάηηα κε θαη’ απνθνπή ηηκή κνλάδαο γηα ην ζχλνιν
ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Οθηώ θαη ελελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 8,90

Άξζξν Β10 (ΟΙΚ 79.05) Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε επνμεηδηθά πιηθά
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7903
Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ κε βάζε ηηο επνμεηδηθέο ξεηίλεο
εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πξνκεζεπηή γηα ηελ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
πεξηβάιινληνο. Ξεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο επαιέηςεσο θαη ην ηπρφλ
απαηηνχκελν εληζρπηηθφ πξφζθπζεο (αζηάξη, primer), άλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή
ηνπ πιηθνχ.
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν βαζηθνχ πιηθνχ ρσξίο ηνλ ζθιεξπληή (kg) κεηξνχκελν πξν ηεο
επαιείςεσο
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Οθηώ θαη πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 8,50

Άξζξν Β11 (ΟΓΟ Β-36) Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΓΝ 2411
Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen
paint) κε ρξήζε ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ.
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε
ζπξκαηφβνπξηζαο ή πεπηεζκέλνπ αέξα,
 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε
αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10
-0,15 lt/m2,
 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ
 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά
ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 lt/m2
Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα θαη πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 1,50
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Άξζξν Β12 (ΤΓΡ 11.03) Βαζκίδεο από ρπηνζίδεξν
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΓΟ 6753

Ξξφκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ (απφ θαηφ
ρπηνζίδεξν ή ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 0807-01-05 "Βαζκίδεο θξεαηίσλ".
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή
ζε νπέο πνπ δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε
ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg), βάζεη ηνπ πίλαθα βαξψλ ηνπ πξνλεζεπηή.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γύν ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 2,00

Άξζξν Β13 (ΤΓΡ 11.01.01) Καιύκκαηα θξεαηίσλ από θαηό ρπηνζίδεξν (gray iron)
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6752
Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο).
Ξεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ
πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε
ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή
επηκέηξεζε κε δχγηζε)
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 1,71

Άξζξν Β14 (ΤΓΡ 9.10.04) Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6327
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ
δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα
ηνπ ΛΔΡ ΓΟ.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
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α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα,
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε
δηάζηξσζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα
ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη
εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β. Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο.
γ. Ζ ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ.
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί
ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ
(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΓΟ 9.13),
ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ:
01-01-01-00: Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ
ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε
ζπλζέζεσο.
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Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δβδνκήληα έμη
Αξηζκεηηθώο: 76,00

Άξζξν Β15 (ΤΓΡ 9.26) Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ
πδξαπιηθώλ έξγσλ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6311
Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο
θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη
δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε,
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε
ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 01-02-01-00 "Σαιχβδηλνο
νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ
Νπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ
ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν
θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Νη Ξίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Νη σο άλσ Ξίλαθεο Νπιηζκνχ, κεηά
ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία θαη ζα
απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Ρν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ
ΘΡΣ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Πε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

ΗιεθηξνΟλνκ.
Κνπινύξεο
θαη
ζπγθνιιεκέλα
δηαηνκή
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλ
πιέγκαηα
θαη
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
B500C

B500Α

B500C

B500Α

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

B500C

5,0





19,6

0,154

5,5





23,8

0,187

28,3

0,222

6,0











6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347
31

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
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Πεδίν εθαξκνγήο

Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

ΗιεθηξνΟλνκ.
Κνπινύξεο
θαη
ζπγθνιιεκέλα
δηαηνκή
Ράβδνη επζπγξακκηζκέλ
πιέγκαηα
θαη
α πξντόληα
(mm2)
δηθηπώκαηα
B500C

B500Α

8,0





10,0



12,0

B500C



B500Α



Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

B500C



50,3

0,395





78,5

0,617







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

Πηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:


Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ



Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.



Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη
αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.



Νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο.



Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο
πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).



Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .

Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,90
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ΟΜΑΓΑ Γ: ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ - ΤΚΔΤΔ
Άξζξν Γ1 Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο
δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή
επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3
Θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο,
κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3,
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969.
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ’ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness),
θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ
(ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη
αθ’ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN. Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1,
σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε εζσηεξηθή
(DN/ID, internal diameter).
Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ
ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε
επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο.
Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα
ηνπ ηηκνινγίνπ.
Ρηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ.
Ρππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΝD]
Άξζξν Γ1.1 (ΤΓΡ 12.30.02.23) Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/OD 200
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6711.2
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δπηά θαη εμήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 7,60

Άξζξν Γ1.2 (ΤΓΡ 12.30.02.24) Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/OD 250
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6711.3
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γέθα θαη πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 10,50

Άξζξν Γ1.3 (ΤΓΡ 12.30.02.25) Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/OD 315
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6711.4
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γεθαέμη θαη εμήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 16,60
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Άξζξν Γ2 (ΤΓΡ 12.14.01.11)
σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ
(PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:2011, Ολνκ. δηακέηξνπ DN 200
mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6621.4
Πσιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΟΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛ
12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Νη ζειήλεο (ΟΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο
δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε
εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ
ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΟΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο:
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Πχκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΟΛ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία
πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR
Πην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΟΛ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη
φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Ξξφηππν.
Νη ζσιήλεο ΟΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ο = γηα δίθηπα
απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
Πην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ
λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΟΔ.
Πηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Ζ πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ
απφ ΟΔ.
β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ,
ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΟΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή
ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο
αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο.
δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα
κε ηελ αληίζηνηρε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε
ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ
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θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Ρηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά
ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε,
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δίθνζη έλα θαη ελελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 21,90

Άξζξν Γ3 Πιέγκα ζήκαλζεο ππνγείσλ αγσγώλ απνρέηεπζεο πιάηνπο 25 έσο 30cm
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6373
Ξιέγκα ζήκαλζεο ππνγείσλ αγσγψλ απνρέηεπζεο πιάηνπο 25 έσο 30 cm. Ξξνκήζεηα,
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο κέηξνπ κήθνπο δηθηχνπ (πιέγκαηνο) ζήκαλζεο ππνγείσλ
αγσγψλ απνρέηεπζεο (βαξχηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνχο).
Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε.
Ρηκή αλά κέηξν (κκ)
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθώο: 0,50

Άξζξν Γ4 Φξεάηην αγσγνύ βαξύηεηαο δηθηύνπ απνρέηεπζεο
Άξζξν αλαζεψξεζεο ΓΟ 6711.7
Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα θαηά ΔΙΝΡ EN 13598-2 απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν
πνιπβπλνρισξίδην (PVC- U), πνιππξνππιέλην (ΟΟ) ή πνιπαηζπιέλην (PE), ζηεγαλά, κε φια ηα
απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ζηεγάλσζεο, θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ππφ ην
θαηάζηξσκα νδψλ, ζε βάζνο κέρξη 6,00 m.
Ρα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ ζαιάκνπ (D), ηνλ αξηζκφ
θαη ηελ δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ, θαη απνηεινχληαη απφ ην ρπηφ ζηνηρείν βάζεο, ην
ζάιακν, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην εθάζηνηε απαηηνχκελν χςνο κε ζηνηρείν δηακφξθσζεο
ζαιάκνπ ηνπ παξαγσγνχ ησλ θξεαηίσλ κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο επίζθεςεο, ηελ θσληθή
απφιεμε (νκφθεληξε ή έθθεληξε) θαηά ΔΙΝΡ EN 13598-2 θαη ηνλ δαθηχιην έδξαζεο ηνπ
θαιχκκαηνο ζηελ ζηέςε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ.
Ζ βάζε ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε δηακνξθψζεηο ξχζεσλ (θαλάιηα
ξνήο) ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αγσγψλ. Νη είζνδνη θαη έμνδνη ζα είλαη
πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγνζηάζην κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ
ζσιήλσλ, ελψ ζα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηάηξεζεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε
χςνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
Ζ θσληθή απφιεμε ζα θέξεη ζηαζεξή ή ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε, δηακέηξνπ αληίζηνηρεο ησλ
δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο θαη ζα ζπλαξκφδεηαη κε ηνλ ζάιακν κέζσ ζηεγαλνπνηεηηθνχ
δαθηπιίνπ.
Πηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
35
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Ζ πξνκήζεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ
κειέηε δηαζηάζεσλ, ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ χςνπο (βάζε θαη θψλνο), ηνπο δαθηπιίνπο
ζηεγάλσζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε
ηνπο αγσγνχο εηζφδνπ εμφδνπ (απφ PVC, PE, PP ή ηζηκεληνζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε).



Ζ πξνκήζεηα ησλ ζηνηρείσλ δηακφξθσζεο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε χςνπο, δηακέηξνπ (D) ίζεο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ
ζηνηρείνπ βάζεσο, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο ηνπιάρηζηνλ SN4 θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969
κε ηηο αλαινγνχζεο βαζκίδεο θαζφδνπ.



Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαζηάζεηο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
(κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο
ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ,



νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο, θαη



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο.



ε απαηηνχκελε ζηξψζε έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.



Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο εηζεξρφκελνπο
θαη εμεξρφκελνπο αγσγνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θξεαηίνπ.



Ζ ζηαδηαθή επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κε κέγηζην
κέγεζνο θφθθνπ 25 mm (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θνζθίληζκα ησλ πξντφλησλ, εάλ
απαηηείηαη γηα ηελ παξαθξάηεζε θφθθσλ κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο), θαηά ζπκππθλσκέλεο
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 50 cm. Αξρηθά ζα επαλεπηρψλεηαη ην ζηνηρείν ηεο βάζεο (αθνχ
νινθιεξσζνχλ νη ζπλδέζεηο), ζηελ ζπλέρεηα ν ζάιακνο θαη ηειηθά ε θσληθή απφιεμε,
κε ρξήζε δνλεηηθήο πιάθαο ή αλαιφγνπ εμνπιηζκνχ.
Δλαιιαθηηθά, πιήξσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε πιηθά ειεγρφκελεο
ρακειήο αληνρήο (ΔΣΑ, CLSM)




ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ απφ ζπλζεηηθά πιηθά
ν δαθηχιηνο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ έδξαζε ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο

Ρηκή αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θξεαηίνπ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή
δηάκεηξν (ειάρηζηεο εζσηεξηθήο D) θαη ηνλ αξηζκφ θαη δηάκεηξν ησλ εηζφδσλ/εμφδσλ, σο
εμήο:

Άξζξν Γ4.1 (Β.Σ. 1.1)
Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 800 mm, κηαο εηζόδνπ θαη κηαο εμόδνπ δηακέηξνπ
έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα εβδνκήληα ελλέα
Αξηζκεηηθώο: 1.079,00
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Άξζξν Γ4.2

(Β.Σ. 1.2) Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 800 mm, δύν εηζόδσλ θαη κηαο εμόδνπ δηακέηξνπ
έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα εβδνκήληα ελλέα
Αξηζκεηηθώο:1.079,00

Άξζξν Γ4.3

(Β.Σ. 1.3) Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 800 mm, ηξηώλ εηζόδσλ θαη κηαο εμόδνπ
δηακέηξνπ έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα εθαηόλ ελλέα
Αξηζκεηηθώο: 1.109,00

Άξζξν Γ4.4

(Β.Σ. 1.4)

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 1000 mm, κηαο εηζόδνπ θαη κηαο εμόδνπ
δηακέηξνπ έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα ηξηαθόζηα ηξηάληα ηξία
Αξηζκεηηθώο: 1.333,00

Άξζξν Γ4.5

(Β.Σ. 1.5)

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 1000 mm, δύν
εηζόδσλ θαη κηαο εμόδνπ
δηακέηξνπ έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα ηξηαθόζηα εμήληα ηξία
Αξηζκεηηθώο: 1.363,00

Άξζξν Γ4.6

(Β.Σ. 1.6)

Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ειάρηζηεο εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ D 1000 mm, ηξηώλ εηζόδσλ θαη κηαο εμόδνπ
δηακέηξνπ έσο D 315 mm
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα ηξηαθόζηα νγδόληα ηξία
Αξηζκεηηθώο: 1.383,00

Άξζξν Γ5 (Β.Σ. 2)
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

Φξεάηηα εθθέλσζεο
50% ΓΟ-6327 + 50% ΓΟ-6651.1

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ εθθέλσζεο- κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ηζηκεληέλην
θξεάηην- ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο αγσγψλ.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ:


νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο



νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο,
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε



νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο



νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ



ε πξνκήζεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ (δηαθηχιηνη, ιαηκφο),
ζπγθφιιεζε δαθηπιίσλ, δηακφξθσζε ξνήο ππζκέλα, ηζηκεληνθνλία, επάιεηςε κε δηπιή
ζηξψζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο,νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο



ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε



ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο.



ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ ζσιελψζεσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ
αγσγνχ ηνπ δηθηχνπ κε ην θξεάηην εθθέλσζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο



ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιείδα, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν, ε νπνία ζα
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.



ε πξνκήζεηα ηνπ ρπηνζηδεξνχ ζσιήλα πξνέθηαζεο θαη ηνπ ζηέιερνο ρεηξηζκνχ ηεο
δηθιείδαο κήθνπο 1,0 κ.



ε πξνκήζεηα ηνπ θξεαηίνπ βαλψλ ηχπνπ ΔΓΑΞ



ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο,
εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα)



ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ



ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα
νδνχ ή πεδνδξφκην)



νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο
θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Κειέηεο.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Υίιηα επηαθόζηα πέληε
Αξηζκεηηθώο: 1.705,00

Άξζξν Γ6 (Β.Σ. 3)
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

Φξεάηηα αεξεμαγσγνύ
50% ΓΟ-6329 + 50% ΓΟ-6311

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηππηθνχ θξεαηίνπ αεξεμαγσγνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ
έξγνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο αγσγψλ.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ:
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ



νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο,
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε



νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο



νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ



νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην
(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα),
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο



νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Κειέηεο



ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε



ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο.



ε βαιβίδα εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα



ε ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιίδα απνκφλσζεο



νη ραιχβδηλεο θιάληδεο ζπγθφιιεζεο



ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν



ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο,
εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα)



ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη)



ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ



ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα
νδνχ ή πεδνδξφκην)



νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο
θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Κειέηεο.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο ηξηάληα πέληε
Αξηζκεηηθώο: 3.035,00

Άξζξν Γ5 (Β.Σ. 4)

Βαιβίδα δηαθνπήο

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΓΟ 6651.1
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή κίαο βαιβίδαο δηαθνπήο θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε
ηνπ έξγνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε βάζνο αγσγψλ.
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, ε εξγαηηθή δαπάλε θαη ε απαζρφιεζε εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αθνινχζσλ επί κέξνπο εξγαζηψλ:


νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ



νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο,
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά
ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε



νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο



νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο



ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ



ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα
νδνχ ή πεδνδξφκην)



Ζ ρπηνζηδεξή ζπξηαξσηή δηθιέηδα



Ρν θξεάηην βαλψλ ηχπνπ ΔΓΑΞ



ε πξνκήζεηα ηνπ ρπηνζηδεξνχ ζσιήλα πξνέθηαζεο θαη ηνπ ζηέιερνο ρεηξηζκνχ ηεο
δηθιείδαο κήθνπο 1,0 κ.



νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ θαη κηθξνυιηθφ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο
θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο βαιβίδαο δηαθνπήο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
ηεο Κειέηεο.

Ρηκή αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο βαιβίδαο δηαθνπήο (ηεκ), αλάινγα κε ηελ
νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ σο εμήο:
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δπηαθόζηα νγδόληα πέληε
Αξηζκεηηθώο: 785,00
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

ΟΜΑΓΑ Δ:

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ

Άξζξν Δ1
Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 38,50 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο
11,70 κ..Τ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 80 θαηά 50% θαη ΖΙΚ 81 θαηά 50%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληιηνζηάζην απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ελφο
πιήξνπο θαηαθφξπθνπ ππνβξχρηνπ, ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθή αληιία αθαζάξησλ κε
θαηαθφξπθν ηξηθαζηθφ ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηδηθή βάζε έδξαζεο
- ζχλδεζεο, νδεγφ/νχο αλέιθπζεο, αιπζίδα αλέιθπζεο, θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν εμάξηεκα,
κηθξνυιηθφ, δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρηκή αλά ηεκάxην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα
Αξηζκεηηθώο: 2.750,00

Άξζξν Δ2
Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 38,50 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο
10,70 κ..Τ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 80 θαηά 50% θαη ΖΙΚ 81 θαηά 50%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληιηνζηάζην απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ελφο
πιήξνπο θαηαθφξπθνπ ππνβξχρηνπ, ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθή αληιία αθαζάξησλ κε
θαηαθφξπθν ηξηθαζηθφ ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηδηθή βάζε έδξαζεο
- ζχλδεζεο, νδεγφ/νχο αλέιθπζεο, αιπζίδα αλέιθπζεο, θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν εμάξηεκα,
κηθξνυιηθφ, δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρηκή αλά ηεκάxην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα
Αξηζκεηηθώο: 2.750,00

Άξζξν Δ3
κ..Τ

Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 51,0 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο 10,30

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 80 θαηά 50% θαη ΖΙΚ 81 θαηά 50%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληιηνζηάζην απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ελφο
πιήξνπο θαηαθφξπθνπ ππνβξχρηνπ, ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθή αληιία αθαζάξησλ κε
θαηαθφξπθν ηξηθαζηθφ ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηδηθή βάζε έδξαζεο
- ζχλδεζεο, νδεγφ/νχο αλέιθπζεο, αιπζίδα αλέιθπζεο, θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν εμάξηεκα,

41

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

κηθξνυιηθφ, δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρηκή αλά ηεκάxην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 3.600,00

Άξζξν Δ4
κ..Τ

Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 51,0 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο 8,40

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 80 θαηά 50% θαη ΖΙΚ 81 θαηά 50%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληιηνζηάζην απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ελφο
πιήξνπο θαηαθφξπθνπ ππνβξχρηνπ, ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθή αληιία αθαζάξησλ κε
θαηαθφξπθν ηξηθαζηθφ ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηδηθή βάζε έδξαζεο
- ζχλδεζεο, νδεγφ/νχο αλέιθπζεο, αιπζίδα αλέιθπζεο, θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν εμάξηεκα,
κηθξνυιηθφ, δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρηκή αλά ηεκάxην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα
Αξηζκεηηθώο: 2.750,00

Άξζξν Δ5
κ..Τ

Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 51,0 m3/h ζε καλνκεηξηθό ύςνο 10,50

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 80 θαηά 50% θαη ΖΙΚ 81 θαηά 50%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε αληιηνζηάζην απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ ελφο
πιήξνπο θαηαθφξπθνπ ππνβξχρηνπ, ειεθηξνθίλεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ
πεξηιακβάλεη θπγνθεληξηθή αληιία αθαζάξησλ κε
θαηαθφξπθν ηξηθαζηθφ ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηδηθή βάζε έδξαζεο
- ζχλδεζεο, νδεγφ/νχο αλέιθπζεο, αιπζίδα αλέιθπζεο, θαη γεληθά θάζε αλαγθαίν εμάξηεκα,
κηθξνυιηθφ, δαπάλε θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
Ρηκή αλά ηεκάxην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Σξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 3.600,00
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Άξζξν Δ6

σιελώζεηο, πδξαπιηθά εμαξηήµαηα Α/ Γ1, Κ1 & Γ2

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 82 θαηά 40% , ΖΙΚ 83 θαηά 40% θαη ΓΟ 6651.1 θαη 20%

Ξξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ
ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ κε φια ηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία , ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ:
08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο"
08-06-07-05 "Ρεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ"
08-06-07-06 "Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο"
08-08-05-00 "Πσιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ"
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


νη ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο δηθιείδεο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο απηψλ.



νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο αθαζάξησλ κε ζθαίξα ή κε γιψζζα θαη αληίβαξν,
νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 at



νη ραιχβδηλεο εμαξκψζεηο πιήξεηο κε ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαη ηα
κπνπιφληα, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 at



νη αλνμείδσηνπ ραιπβδνζσιήλεο ειεθηξνζπγθνιιεηνχ πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI
304, κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ (θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο ,θψλνη θιπ.), κε ηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο,πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλδέζεσο
πξνο ηνλ ππφινηπν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ



νη αλνμείδσηεο
ειεθηξνζπγθνιεηέο
θιάληδεο PN10 γηα ζχλδεζε
αλνμείδσησλ
ραιπβνζσιήλσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ην απαηηνχκελν
παξέκβπζκα.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δίθνζη ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 20.000,00

Άξζξν Δ7

σιελώζεηο, πδξαπιηθά εμαξηήµαηα Α/ Α2 & Κ2

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 82 θαηά 40% , ΖΙΚ 83 θαηά 40% θαη ΓΟ 6651.1 θαη 20%

Ξξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ
ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ κε φια ηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία , ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ:
08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο"
08-06-07-05 "Ρεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ"
08-06-07-06 "Αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο"
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08-08-05-00 "Πσιελψζεηο θαη ζπζθεπέο αληιηνζηαζίσλ"
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


νη ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο δηθιείδεο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο απηψλ.



νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο αθαζάξησλ κε ζθαίξα ή κε γιψζζα θαη αληίβαξν,
νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 at



νη ραιχβδηλεο εμαξκψζεηο πιήξεηο κε ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαη ηα
κπνπιφληα, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 10 at



νη αλνμείδσηνπ ραιπβδνζσιήλεο ειεθηξνζπγθνιιεηνχ πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ AISI
304, κε ηα εηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ (θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο ,θψλνη θιπ.), κε ηα
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο,πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλδέζεσο
πξνο ηνλ ππφινηπν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ



νη αλνμείδσηεο
ειεθηξνζπγθνιεηέο
θιάληδεο PN10 γηα ζχλδεζε
αλνμείδσησλ
ραιπβνζσιήλσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ην απαηηνχκελν
παξέκβπζκα.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: Δίθνζη κία ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 21.000,00

Άξζξν Δ8

Δζραξνθάδνο

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 82

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ελφο αλνμείδσηνπ εζραξνθάδνπ γηα
ηελ δηαζηάζεσλ 700mm x 600mm x 900mm (ΚxΞx) κε δηάθελα 20mm θαη ηνπνζεηεκέλoπ
ζε βάζε ζηήξημεο, κε ηνπο νδεγνχο αλέιθπζεο, ηελ αιπζίδα αλέιθπζεο θαη θάζε κηθξνυιηθφ,
εμάξηεκα, δαπάλε ή εξγαζία , δνθηκέο, ψζηε λα είλαη πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 5.000,00

Άξζξν Δ9

ύζηεκα αλάδεπζεο

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 33

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη
πιήξεο εγθαηάζηαζε ελφο
ππνβξπρίνπ ζπζηήκαηνο
αλάδεπζεο ιπκάησλ ,ζπλδεδεκέλνπ ζε εληαίν θέιπςνο κε ηξηθαζηθφ
αζχγρξνλν
ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ελδεηθηηθήο ηζρχνο 1KW θαη ζηξνθψλ έσο 1.450
rpm πιήξσο ζπδεπγκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε ζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε ηε νδεγφ
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δνθφ αλέιθπζεο, ηελ αιπζίδα, ην θαιψδην θαη θάζε κηθξνυιηθφ, εμάξηεκα, δαπάλε ή εξγαζία ,
δνθηκέο, γηα λα είλαη ην ζπγθξφηεκα πιήξεο εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Σέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 4.300,00

Άξζξν Δ10

Ηιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 58

Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ηξηθαζηθνχ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηάζεο 230/400V, ζπρλφηεηαο
50ΖΕ, απνηεινχκελν απφ θηλεηήξα DIESEL θαη ελαιιαθηήξα, πιήξεο, κε δεμακελή θαπζίκσλ
γηα ζπλερή 8σξε ιεηηνπξγία, δει. πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ηνπ δεχγνπο, ησλ βνεζεηηθψλ
δηαηάμεσλ θαη απαξαηηήησλ ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο γηα ηελ
ζχλδεζή ηνπ πξνο ηνλ πίλαθα κεηαγσγήο (εγθ/λνο ζηνλ Γ.Ξ.Σ.Ρ) θαη απηνκαηηζκψλ θαζψο θαη
ησλ ζσιελψζεσλ απαγσγήο θαπζαεξίσλ, ηε γείσζε ηνπ, θαη θάζε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη ηα
κηθξνυιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απφ κπεηφλ βάζεσο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ δεχγνπο, ησλ
ζπλδέζεσλ κε ηνλ πίλαθα κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκψλ, ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιελψζεσλ θαη
θαισδηψζεσλ, ηεο δνθηκήο θαη ηεο παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ρν ειεθηξνπαξαγσγφ
δεχγνο ζα πξνέξρεηαη απφ γλσζηή εηαηξεία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΗSO0 9001 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα
θέξεη ζήκαλζε CE.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 12.000,00

Άξζξν Δ11
Γ2

Γεληθόο πίλαθαο ραµειήο ηάζεο, πεδίν δηνξζσζεο cosθ Α/ Γ1, Κ1 &

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 89

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιήξνπο κεηαιιηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ
ρακειήο ηάζεσο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην γεληθφ πεδίν ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, κε ηνπο νκαινχο εθθηλεηέο (soft starter) ησλ
αληιηψλ , κε ην πεδίν κεηαγσγήο ηνπ Ζ/Ε , ηηο ζπζηνηρίεο ππθλσηψλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε , ην
πεδίν ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο
(UPS) κεηά πάλησλ ησλ απαηηνπκέλσλ νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ θαη εζσηεξηθψλ
θαισδηψζεσλ,δηαθνπηηθνχ πιηθνχ θηι γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαιψζεσλ, ηε γείσζε ηνπ,
πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ πξνο ηηο ηξνθνδνηήζεηο θαη θαηαλαιψζεηο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθξνπεδίισλ (θσο) ζπλδέζεσο ησλ θαισδίσλ κεηά παληφο
απαηηνπκέλνπ εμαξηήκαηνο, κηθξνυιηθνχ, δαπάλεο ή εξγαζίαο γηα δνθηκέο, ηελ παξάδνζε θαη
θαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
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ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Οθηώ ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 8.000,00

Άξζξν Δ12

Γεληθόο πίλαθαο ραµειήο ηάζεο, πεδίν δηνξζσζεο cosθ Α/ Α2 & Κ2

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 89

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιήξνπο κεηαιιηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ
ρακειήο ηάζεσο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ην γεληθφ πεδίν ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ, κε ηνπο νκαινχο εθθηλεηέο (soft starter) ησλ
αληιηψλ , κε ην πεδίν κεηαγσγήο ηνπ Ζ/Ε , ηηο ζπζηνηρίεο ππθλσηψλ γηα ηελ αληηζηάζκηζε , ην
πεδίν ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, ην ζχζηεκα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο
(UPS) κεηά πάλησλ ησλ απαηηνπκέλσλ νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ θαη εζσηεξηθψλ
θαισδηψζεσλ,δηαθνπηηθνχ πιηθνχ θηι γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαιψζεσλ, ηε γείσζε ηνπ,
πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ πξνο ηηο ηξνθνδνηήζεηο θαη θαηαλαιψζεηο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθξνπεδίισλ (θσο) ζπλδέζεσο ησλ θαισδίσλ κεηά παληφο
απαηηνπκέλνπ εμαξηήκαηνο, κηθξνυιηθνχ, δαπάλεο ή εξγαζίαο γηα δνθηκέο, ηελ παξάδνζε θαη
θαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Οθηώ ρηιηάδεο πεληαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 8.500,00

Άξζξν Δ13

Καισδηώζεηο Υ.Σ. - ζπλδέζεηο Α/ Γ1, Κ1 & Γ2

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 102

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσζεο αληιηνζηαζίνπ κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά
ζπλδέζεσο. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη:


πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ J1VVU-R (NYY) απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ κέρξη ηνλ
γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ , ή ηεο ζπλδέζεσο ηνπ πεδίνπ
κεηαγσγήο κε ην ΖΕ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ θαη επηρψζεσλ φπνπ απαηηείηαη,
ησλ ζπλδέζεσλ, πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ θιπ. γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε ραληάθη ή
δάπεδν κε πξνζηαζία ηζηκεληνζσιήλα είηε επί ηνίρνπ ή ηζηνχ κε θαηάιιειε πξνζηαζία.



πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ ηχπνπ J1VV-U (NYY) Λ απφ ηνλ πίλαθα ηνπ
αληιηνζηαζίνπ έσο ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, εληφο
πιαζηηθνχ ζσιήλα, ή εληφο εζράξαο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκεζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίαζκα, ηαθάθηα πέδηια,
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσλ, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία
εζράξαο, θαισδηψλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ
άθξσλ απηνχ (ζηα θνίηηα θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξνπο εγθαηεζηεκέλεο θαισδίσζεο.
46

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 12.000,00

Άξζξν Δ14

Καισδηώζεηο Υ.Σ. - ζπλδέζεηο Α/ Α2 & Κ2

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 102

Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσζεο αληιηνζηαζίνπ κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά
ζπλδέζεσο. Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη:


πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ J1VVU-R (NYY) απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ κέρξη ηνλ
γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ , ή ηεο ζπλδέζεσο ηνπ πεδίνπ
κεηαγσγήο κε ην ΖΕ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ θαη επηρψζεσλ φπνπ απαηηείηαη,
ησλ ζπλδέζεσλ, πξνζηαηεπηηθψλ ζσιήλσλ θιπ. γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε ραληάθη ή
δάπεδν κε πξνζηαζία ηζηκεληνζσιήλα είηε επί ηνίρνπ ή ηζηνχ κε θαηάιιειε πξνζηαζία.



πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίσλ ηχπνπ J1VV-U (NYY) Λ απφ ηνλ πίλαθα ηνπ
αληιηνζηαζίνπ έσο ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, εληφο
πιαζηηθνχ ζσιήλα, ή εληφο εζράξαο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκεζε πιηθψλ θαη
κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίαζκα, ηαθάθηα πέδηια,
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσλ, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία
εζράξαο, θαισδηψλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ
άθξσλ απηνχ (ζηα θνίηηα θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο
εγθαηαζηάζεσο.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξνπο εγθαηεζηεκέλεο θαισδίσζεο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα
Αξηζκεηηθώο: 12.500,00

Άξζξν Δ15

ύζηεκα απόζκεζεο

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 33

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο απφζκεζεο ηχπνπ
πξνζξφθεζεο αέξησλ ξχπσλ, ζρεδηαζκέλνπ γηα νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ξνή ηνπ αέξα ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ αεξαγσγψλ , ζηνκίσλ, ληάκπεξ, ησλ ρεκηθψλ,
ζχλδεζε κε ηνπο αεξαγσγνχο θαη ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε θαη θάζε κηθξνυιηθφ, εμάξηεκα,
δαπάλε ή εξγαζία , δνθηκέο, γηα λα είλαη ην ζπγθξφηεκα πιήξεο εγθαηεζηεκέλν ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλλέα ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 9.000,00
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ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ

ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

Άξζξν Δ16

ύζηεκα απηνκαηηζκνύ θαη ειέγxνπ

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 87

Πχζηεκα απηνκάηνπ ειέγxνπ αληιηνζηαζίνπ , απνηεινχκελν βαζηθά απφ πεδίν απηνκαηηζκνχ
(ελζσκαησκέλν ζην Γ.Ξ.Σ.Ρ ηνπ αληιηνζηαζίνπ) θαη ειέγxνπ εθθηλήζεσο θαη ζηάζεσο ησλ
αληιηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ (αλαδεπηήξαο, απφζκεζε, αλεκηζηήξαο,
αεξνζπκπηεζηήο
φπνπ
ππάξρεη,
φξγαλα
ειέγρνπ,
δηαθφπηεο
ζηάζκεο,
Ζ/Ε,
κε
πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή, κε ζεκάλζεηο ππεξεληάζεσο θηλεηήξνο, ιεηηνπξγίαο ,
βιάβεο θιπ ησλ αληιηψλ, ηε ζχλδεζε
ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ, κε ηηο
ζεκάλζεηο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο, ηελ δπλαηφηεηα ηειεκεηάδνζεο ζε Θέληξν Διέγxνπ ησλ
ελδείμεσλ θαη ζεκάλζεσλ ησλ νξγάλσλ , πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
νξγάλσλ ηνπ πίλαθα, πιηθψλ, θαισδηψζεσλ κεηάδνζεο ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα (θινηέξ,
κεηξηεηήο ζηάζκεο θηι) απηνκαηηζκνχ πξνο ηνλ πίλαθα εθηφο ηεο θαισδηψζεσο
ηειεκεηάδνζεο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκέο, πιηθά θαη
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζε πιήξε θαη
θαλνληθή ιεηηνπξγία.
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έληεθα ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 11.000,00

Άξζξν Δ17 Λνηπέο Η/Μ εξγαζίεο (θσηηζµόο θηηξίνπ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία,
γεηώζεηο θιπ)
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΖΙΚ 45

Ξεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο επηκέξνπο εξγαζίεο:


πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε φισο ησλ απαξαίηεησλ θσηηζηηθψλ εζσηεξηθνχ
θσηηζκνχ, εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ησλ ξεπκαηνδνηψλ 1Φ θαη 3Φ κε φια ηα αλαγθαία
πιηθά πξνο ζπγθξφηεζε πιήξνπο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ
αληιηνζηαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηα Πρέδηα ηεο κειέηεο.
Γειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε θσηηζηηθψλ, ιακπηήξσλ, παξνρηθψλ θαισδίσλ,
δηαθνπηψλ, ησλ ξεπκαηνδνηψλ 1Φ θαη 3Φ θαη κηθξνπιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη
εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη
δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.



πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ζπγθξφηεζε
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο αιεμηθεξαχλνπ - ζεκειεηαθήο γεηψζεσο αληιηνζηαζίνπ, δειαδή
αγσγψλ ραιθνχ, ηαηληψλ ραιθνχ, ζηεξηγκάησλ, ζπλδεηήξησλ εμαξηεκάησλ, γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο γεηψζεσο θαη ηε ζχλδεζε φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ κε ηε γείσζε κε
θάζε απαηηνχκελν κηθξνυιηθφ, δαπάλε ή εξγαζία, ψζηε ε εγθαηάζηαζε αληηθεηαπληθήο
πξνζηαζίαο θαη γεηψζεσλ λα είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη
ηα ζρέδηα ηεο Κειέηεο.

Ρηκή αλά ηεκάρην πιήξνπο πεξαησκέλεο εξγαζίαο αλά αληιηνζηάζην (ηεκ)
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Οθηώ ρηιηάδεο
Αξηζκεηηθώο: 8.000,00

ΟΜΑΓΑ Σ: ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΤΝΓΔΙ

Άξζξν Σ1 (Β.Σ.5) ύλδεζε αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο:

ΓΟ 6711.1

Θαηαζθεπή ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε αγσγφ αθαζάξησλ ή αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο κε ζσιήλεο
PVC/41 νλνκ. δηακέηξνπ D160 mm, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο
απφ ζσιήλεο u-PVC".
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


Ζ εθζθαθή ηνπ απαηηνπκέλνπ νξχγκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ, κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπ
ππάξρνληνο αγσγνχ ζχλδεζεο ή ηελ ζηάζκε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ λένπ θαη ηνπ θξεαηίνπ
επηζεψξεζεο-ειέγρνπ.



Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ λέα ζχλδεζε (ζσιήλεο
PVC/41, εηδηθά ηεκάρηα, άκκνο εγθηβσηηζκνχ θιπ).



Ζ απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ (αλ απαηηείηαη) θαη ε ζχλδεζε λένπ ζηελ
ππάξρνπζα αλακνλή ηνπ δηθηχνπ (ηχπνπ ζακαξηνχ-κνχθαο).



Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ ζχλδεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ηνπ κε άκκν.



Ζ θαηαζθεπή-ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θξεαηίνπ επηζεψξεζεο-ειέγρνπ απφ σπιηζκέλν
ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C20/25.



Ζ επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.



Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο
πξνο απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.



Ζ απνμήισζε ησλ πιαθνζηξψζεσλ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ.



Ζ απνμήισζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ.

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Πεληαθόζηα εβδνκήληα
Αξηζκεηηθώο: 570,00
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ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ
Σ.Κ. ΓΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
Σηκνιόγην Μειέηεο

4. ΤΝΗΜΜΔΝΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 26/04-10-2012
Πηνλ Ξίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ ΔΡΔΞ κε ηα ηζρχνληα ΛΔΡ θαη
φπνπ ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη ή απαηηείηαη θάπνηα ζπκπιήξσζε γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ
αληίζηνηρε Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνδηαγξαθή πνπ δίλεηαη ζην Ρεχρνο ησλ Ππκπιεξσκαηηθψλ
Γεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ. Πηνλ Ξίλαθα 2 παξαηίζεληαη ζηνηρεία ησλ Δλαξκνληζκέλσλ
Δπξσπατθψλ Ξξνηχπσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κέρξη ζήκεξα ζην Δζληθφ Θαλνληζηηθφ Ξιαίζην βάζεη
ησλ ζρεηηθψλ ΘΑ (Ξαξάξηεκα 4 ηεο Δγθπθιίνπ 26/04-10-2012).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ Ξίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί ε πξψηε ζηήιε αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ
Ρηκνινγίνπ, ε δεχηεξε, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ζηήιε δίλνληαη φπσο ην Ξαξάξηεκα 3 ηεο Δγθπθιίνπ
26/04-10-2012 (θαη αληηζηνηρνχλ ζηα ΛΔΡ) θαη ε πέκπηε ζηήιε είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή
πξνδηαγξαθή πνπ δίλεηαη ζηελ Δ.Ρ.Π.. φπνπ ε ΔΡΔΞ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί/ζπκπιεξσζεί κε
βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ή φπνπ ην αληηθείκελν δελ θαιχπηεηαη κε εγθεθξηκέλε ΔΡΔΞ.
Πεκεηψλεηαη φηη ζηα ηεχρε Ππκπιεξσκαηηθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ έξγσλ Ξ/Κ θαη Ζ/Κ
δίλνληαη θαη νη αληίζηνηρνη Ξίλαθεο Θαηάξγεζεο Ξξνδηαγξαθψλ θαη Αληηθαηάζηαζεο κε ΔΡΔΞ, νη
νπνίνη παξαζέηνπλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ΔΡΔΞ θαη ηηο ζπκπιεξψζεηο ηνπο.

Ππληάρζεθε
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GRIGORIOS ILIOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.12.09
10:32:56 EET

Γξεγφξεο Ζιηφπνπινο
πνιηηηθφο κεραληθφο

Νξρνκελφο 11-11-2019

Διέγρζεθε & Θεσξήζεθε
Ζ πξ/λε Γ.Ρ..
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από LEMONIA
STAMATAKI
Ημερομηνία: 2019.12.11 11:50:31 EET

Ιεκνληά Πηακαηάθε
αρχιτέκτων μηχανικός

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Κε ηελ ππ' αξηζ. 132/2019 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:Ω80ΗΩΜ6-ΘΘΩ)
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