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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.

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

1.1

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

1.2

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

1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού
προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
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1.4

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

1.5

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

1.6

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

1.7

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

1.8

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

1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί
τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση,
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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1.10

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

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου,
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12

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

1.13

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

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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1.14

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

1.15

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

1.16

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

1.17

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

1.18

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

1.19

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

1.20

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

1.21

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

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού
και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης
από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των
χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.
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1.23

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

1.24

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

1.25

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

1.26

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

1.27

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.),
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν :
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις
χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες :
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(β)

Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το
πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Για φόρους.
Για εγγυητικές.
Ασφάλισης του έργου.
Προσυµβατικού σταδίου.
∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για
µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις
για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες,
κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες :
Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα
µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων).
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις.
Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο
(π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3) Νοµικής υποστήριξης.
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση.
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού
π.χ. χρήση αυτοκινήτων.
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς
προσωπικού.
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση
προς αυτούς.
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο.
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος.
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας.
(1)
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Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο,
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα :
(1)

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

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο :
DN / DM
όπου DN : Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα.
DM : Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο :
DN / 12
όπου DN : Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της
χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται αντιστοίχιση των ΕΤΕΠ επιµέρους άρθρων του παρόντος
τιµολογίου, των οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρµογή, µε τη µε αρ. πρωτ. : ∆ΚΠ /
οικ. / 1322 / 07 - 09 -2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων :
«Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)», µε αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ µε επικαιροποιηµένο περιεχόµενο,
που επισυνάπτονται στα παραρτήµατα Α1 - Α59 της παραπάνω απόφασης.
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Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθµηση
στα
Παραρτήµατα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009,
Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00,
Παραγωγή και Μεταφορά
Σκυροδέµατος

Α1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009,
Συντήρηση του σκυροδέµατος

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00,
Συντήρηση του σκυροδέµατος

Α2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009,
Εργοταξιακά συγκροτήµατα
παραγωγής σκυροδέµατος

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00,
Συγκροτήµατα παραγωγής
σκυροδέµατος

Α3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009,
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00,
Χαλύβδινοι οπλισµοί
σκυροδέµατος

Α4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009,
Ικριώµατα

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00,
Ικριώµατα

Α5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009,
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και
υδραυλικών έργων

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00,
Γενικές εκσκαφές

Α6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,
Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009,
Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων
δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009,
Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωµάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009,
Στεγανοποίηση κατασκευών από
σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009,
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00,
Κατασκευή επιχωµάτων µε
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ή δανειοθαλάµων
ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02,
Επανεπίχωση ορυγµάτων
υπογείων δικτύων
ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00,
Συρµατοκιβώτια προστασίας
κοίτης, πρανών και επιχωµάτων
ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02,
Στεγανοποίηση Κατασκευών
από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές
Μεµβράνες
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02,
∆ικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές

Α7

Α32

A33

Α34

Α36

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009,
Αντιπληγµατικές βαλβίδες

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06,
Αντιπληγµατικές βαλβίδες

Α37

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα
διπλής ενέργειας

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα διπλής ενέργειας

Α38

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009,
Βαθµίδες φρεατίων

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05,
Βαθµίδες φρεατίων

Α42

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων
µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται
σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους
εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικάυλικά ή κρουστικό εξοπλισµό
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται
και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3.
• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες
κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη).
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι τιµές εφαρµογής του παρόντος Τιµολογίου ελήφθησαν από τον «Κανονισµό
Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων» - Απόφαση µε αρ.
πρωτ. ∆ΝΣγ / oικ.35577 / ΦΝ 466 / 04-05-2017 (ΦΕΚ B’ 1746 / 19-05-2017).
Για τα άρθρα, για τα οποία ρητά αναφέρεται εντός του Κανονισµού, ότι οι τιµές εφαρµογής
δεν συµπεριλαµβάνουν τη δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων, η τιµή εφαρµογής του αντίστοιχου άρθρου προέκυψε ως άθροισµα της τιµής
εφαρµογής του άρθρου του Κανονισµού και της δαπάνης του µεταφορικού έργου. Για τον
προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου οι τιµές µονάδας σε €/m3.km
λαµβάνονται από τον επόµενο πίνακα, που περιέχεται εντός του Κανονισµού :
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

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

0,20
0,03

Ειδικότερα η δαπάνη του µεταφορικού έργου για το άρθρο 1.8 του παρόντος τιµολογίου
υπολογίζεται ως ακολούθως :
(Απόσταση µεταφοράς υλικών από λατοµείο στο Ακρωτήρι στη θέση των έργων = 40,0 km)
3
3
x 0,19 €/m .km = 7,60 €/m .
H δαπάνη του µεταφορικού έργου, για τα άρθρα 1.2 και 1.3, περιλαµβάνεται στην τιµή του
άρθρου, για οποιονδήποτε αδειοδοτηµένο χώρο υποδοχής και απόθεσης, εντός του Ν.
Χανίων, ανεξάρτητα της απόστασης.
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ΟΜΑ∆Α 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ#

(Υ∆Ρ 3.10)

Εκσκαφή ορυγµάτων
ηµιβραχώδες

υπογείων

δικτύων

σε

έδαφος

γαιώδες

ή

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή
µονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η
αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος
του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
3
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται
από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Αρθρο 1.1 (Υ∆Ρ 3.10.01.01)

ΕΥΡΩ

Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6081.1

Ολογράφως : Έξι και εβδοµήντα λεπτά

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 6,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
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Σελ. 12

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 1.2 (Υ∆Ρ 3.10.02.01)

ΕΥΡΩ

Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για
βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6081.1

Ολογράφως : Οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά

(Υ∆Ρ 3.11)

Αριθµητικώς : 8,45

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για
την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν
ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η
αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από
άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται
από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 13

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 1.3 (Υ∆Ρ 3.11.02.01)

ΕΥΡΩ

Με πλάτος πυθµένα έως 3 m, µε την φόρτωση των
προϊόντων εκσκα-φής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση,
για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6082.1

Ολογράφως : Είκοσι επτά και είκοσι πέντε λεπτά

Αριθµητικώς : 27,25

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων
για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6087

Αρθρο 1.4 (Υ∆Ρ 3.12)

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

Ολογράφως : ∆εκαπέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο 1.5 (Ο∆Ο ∆-1)

Αριθµητικώς : 15,50

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ-2269.Α

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 1,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 14

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 1.6 (Υ∆Ρ 4.09.1)

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων, που έφεραν
ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm, στις θέσεις
ορυγµάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης : Ο∆Ο 4521.Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι :
1.

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

2.

Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης.

3.

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

4.

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

Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρµογής
διπλής ασφαλτικής στρώσης.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η
λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή
και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε
χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
5.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο 1.7 (Υ∆Ρ 5.04)

Αριθµητικώς : 12,40

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα
εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6067

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του
έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων
δικτύων''.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί
ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί
τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
3
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m ) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και πενήντα πέντε λεπτά

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 1,55

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 15
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Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 1.8 (Υ∆Ρ 5.07)

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο
προελεύσεως λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α.

Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.

β.

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆εκαοκτώ και ενενήντα

Αριθµητικώς : 18,90

ΟΜΑ∆Α 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αρθρο 2.1 (Υ∆Ρ 9.01)

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την
µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 16

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
2

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

Ολογράφως : Οκτώ και είκοσι λεπτά

Αρθρο 2.2 (Υ∆Ρ 9.02)

Αριθµητικώς : 8,20

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6302

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε καµπύλες
επιφάνειες απλής καµπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή
σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθµη
πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώµατα"και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και µεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς
µηχανικά µέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 17

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν εφαρµόζεται
όταν χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
2

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

Ολογράφως : ∆εκαοκτώ και πενήντα λεπτά

(Υ∆Ρ 9.10)

Αριθµητικώς : 18,50

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος

Παραγωγή ή προµήθεια, επίγεια µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση
διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη
ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου,
το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση
και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει
προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος
των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο
Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή
τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 18

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Αρθρο 2.3 (Υ∆Ρ 9.10.03)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εβδοµήντα επτά

Αρθρο 2.4 (Υ∆Ρ 9.10.04)
ΕΥΡΩ

Αριθµητικώς: 82,00

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης :
Υ∆Ρ 6328

Ολογράφως : Ογδόντα οκτώ

Αρθρο 2.6 (Υ∆Ρ 10.07)

Αριθµητικώς: 77,00

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης :
Υ∆Ρ 6327

Ολογράφως : Ογδόντα δύο

Αρθρο 2.5 (Υ∆Ρ 9.10.05)
ΕΥΡΩ

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης :
Υ∆Ρ 6326

Αριθµητικώς: 88,00

Εύκαµπτες πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 mm
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370

Προµήθεια και τοποθέτηση ευκάµπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρµών, ενδεικτικού
τύπου Flexcell ή αναλόγου, πάχους 12 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρµών κατασκευών από
σκυρόδεµα".
Περιλαµβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούµενες διαστάσεις, η στερέωση των
λωρίδων την παρειά του αρµού για να µην µετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η
απόξεση επιφανειακής στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm µε χρήση καταλλήλων εργαλείων,
µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος , για την εφαρµογή της µαστίχης σφράγισης του
αρµού.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα µε βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων
λεπτοµερειών (περιλαµβάνονται ανηγµέµες οι αποµειώσεις και φθορές του υλικού).
Σε περίπτωση εφαρµογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιµή µονάδας
προσαρµόζεται αναλογικά µε το πάχος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ώδεκα και σαράντα λεπτά

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 12,40

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 19

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

(ΟΙΚ 38.20)

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων".
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου
θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί
µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρµογής
Ονοµ.
διάµετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραµµισµένα
προϊόντα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολληµένα
πλέγµατα και
δικτυώµατα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
2
(mm )

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 20

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Αρθρο 2.7 (ΟΙΚ 38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 3873

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα
µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και επτά λεπτά

Αρθρο 2.8 (ΟΙΚ 38.20.03)

Αριθµητικώς : 1,07

∆οµικά πλέγµατα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 3874

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα
µε την µελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και ένα λεπτό

Αρθρο 2.9 (ΟΙΚ 79.21)

Αριθµητικώς : 1,01

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων / προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης που
καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες
διαστρωθέντος σκυροδέµατος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και τριάντα πέντε λεπτά

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 1,35

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 21

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑ∆Α 3 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΑ

Αρθρο 3.1 (Υ∆Ρ 11.01.02)

Καλύµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση).
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ύο και ενενήντα λεπτά

Αρθρο 3.2 (Υ∆Ρ 11.02.03)

Αριθµητικώς : 2,90

Εσχάρες
καναλιών
υδροσυλλογής,
γαλβανισµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

χαλύβδινες,

έδρασης,

πλήρως

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους
πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιµέτρηση µε ζύγιση.
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπρεσσαριστές"
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Τρία και δέκα λεπτά

Αρθρο 3.3 (Υ∆Ρ 11.03)

Αριθµητικώς : 3,10

Βαθµίδες από χυτοσίδηρο.
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6753

Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
08-07-01-05 "Βαθµίδες φρεατίων".

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου
ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προµηθευτή.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ύο και είκοσι λεπτά

Αρθρο 3.4 (Υ∆Ρ 11.05.01)

Αριθµητικώς : 2,20

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου,
χωρίς µηχανουργική επεξεργασία
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του χάλυβα, των αναλωσίµων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτηµάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη, σε µόνιµη εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών ή/και εν µέρει
επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά
τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρµολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιµολογείται
ιδιαίτερα, σύµφωνα µε το άρθρο Υ∆Ρ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή:
(α) στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών
έργων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων και εσχαρών παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριµένων σχεδίων.
Επισηµαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασµού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώµατα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές
µονάδας του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και
συγκόλληση των µορφοχαλύβων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισµών του βάρους.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Αρθρο 3.5 (Υ∆Ρ 11.09)

Αριθµητικώς: 1,65

Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών.
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6751

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρµολόγηση επί τόπου του έργου και την
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θεσεις, µεταλλικών κατασκευών
που έχουν προσκοµισθεί έτοιµες ή ηµιέτοιµες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί.
Συµπεριλαµβάνονται η απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών
διατάξεων, τα απαιτούµενα ικριώµατα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση
γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούµενες αγκυρόβιδες, το µη µή συρρικνούµενο
κονίαµα για την έδραση των πελµάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεµα, η λήψη
µέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της
κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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Τα τυχόν απαιτούµενα υστερόχυτα σκυροδέµατα (σκυροδέµατα δευτέρου σταδίου),
επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα, µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή για την τοποθέτηση και ρύθµιση θυροφραγµάτων και
συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιµολογούνται µε βάση το
άρθρο Υ∆Ρ 11.10 (ανάλογα µε το βάρος της κατασκευής).
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς ή ζύγιση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Είκοσι τρία λεπτά

(Υ∆Ρ 12.14)

Αριθµητικώς : 0,23

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές
τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

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

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, ανά
τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής :
(Υ∆Ρ 12.14.01)

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011

Αρθρο 3.6 (Υ∆Ρ 12.14.01.84)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Τέσσερα και εξήντα λεπτά

Αρθρο 3.7 (Υ∆Ρ 12.14.01.46)
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Αριθµητικώς : 60,00

Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6622.3

Ολογράφως : Εβδοµήντα έξι

Αρθρο 3.11 (Υ∆Ρ 12.17.01)

Αριθµητικώς : 10,10

Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.7

Ολογράφως : Εξήντα

Αρθρο 3.10 (Υ∆Ρ 12.14.01.35)

Αριθµητικώς : 7,60

Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1

Ολογράφως : ∆έκα και δέκα λεπτά

Αρθρο 3.9 (Υ∆Ρ 12.14.01.15)

Αριθµητικώς : 4,60

Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6622.1

Ολογράφως : Επτά και εξήντα λεπτά

Αρθρο 3.8 (Υ∆Ρ 12.14.01.07)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6622.1

Αριθµητικώς : 76

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων (καµπύλες, ταύ, συστολές,
πώµατα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6623

Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη, διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή
αποθήκευση, οι πλάγιες µεταφορές, και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.
Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ύο και εξήντα λεπτά

(Υ∆Ρ 12.18)

Αριθµητικώς : 2,60

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, µε σήµανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της µόνωσης
στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητος.
Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισµός του
ορύγµατος τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg) µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και
το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατοµών χαλυβδοσωλήνων.
Dονοµ.
(mm)
Φ 300

Dεξωτ.
(mm)
323.8

πάχος
(mm)
4.0

31.57

Dονοµ.
(mm)
Φ 900

Dεξωτ.
(mm)
914.4

πάχος
(mm)
8.0

178.96

Φ 300

323.8

5.0

39.34

Φ 900

914.4

10.0

223.21

Φ 400

406.4

4.5

44.64

Φ 1000

1016

9.0

223.68

Φ 400

406.4

5.2

51.49

Φ 1000

1016

11.0

272.84

Φ 500

508

5.0

62.07

Φ 1200

1219.2

10.0

298.44

Φ 500

508

6.4

78.62

Φ 1200

1219.2

12.7

378.17

Φ 600

609.6

5.6

83.48

Φ 1500

1524

10.0

373.66

Φ 600

609.6

7.1

105.72

Φ 1500

1524

12.0

447.80

Φ 700

711.2

6.4

110.46

Φ 1800

1828.8

10.0

448.89

Φ 700

711.2

8.0

138.84

Φ 1800

1828.8

14.3

640.39

Φ 800

812.8

8.0

158.90

Φ 2000

2032

11.0

548.67

Φ 800

812.8

9.5

188.74

Φ 2000

2032

14.3

712.11

Αρθρο 3.12 (Υ∆Ρ 12.18.02)

kg/m

kg/m

Με χρήση χαλυβδοσωλήνων µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και
εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6630.1

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : ∆ύο και ένα λεπτό

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 2,01
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(Υ∆Ρ 13.03 ΣΧΕΤ.) ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής
δικλίδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02
"∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας.
Αρθρο 3.13 (Υ∆Ρ 13.03.01.01 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονοµ. πίεσης 10 atm, ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν εξήντα

Αριθµητικώς : 160,00

Αρθρο 3.14 (Υ∆Ρ 13.03.01.02 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονοµ. πίεσης 10 atm, ονοµ. διαµέτρου DN 80 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν ογδόντα

Με ωτίδες, ονοµ. πίεσης 10 atm, ονοµ. διαµέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Αρθρο 3.15 (Υ∆Ρ 13.03.01.09)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Χίλια ογδόντα

Αρθρο 3.16 (Υ∆Ρ 13.03.01.01)
ΕΥΡΩ

Αριθµητικώς : 180,00

Αριθµητικώς : 1.080,00

Με ωτίδες, ονοµ. πίεσης 16 atm, ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Ολογράφως : ∆ιακόσια

Αριθµητικώς : 200,00

Αρθρο 3.17 (Υ∆Ρ 13.03.03.09 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονοµ. πίεσης 16 atm, ονοµ. διαµέτρου DN 300 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Χίλια πεντακόσια ογδόντα

Αριθµητικώς : 1.580,00

Αρθρο 3.18 (Υ∆Ρ 13.09.01 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 50 / 400 ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 50 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 10 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ογδόντα πέντε

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 85,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 27

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 3.19 (Υ∆Ρ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 10 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν είκοσι

Αριθµητικώς : 120,00

Αρθρο 3.20 (Υ∆Ρ 13.09.01 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 50 / 400 ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 50 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 10 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν

Αριθµητικώς : 100,00

Αρθρο 3.21 (Υ∆Ρ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονοµαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 10 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν σαράντα;

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 140,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 28

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 3.22 (Υ∆Ρ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα µονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 16 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν τριάντα

Αριθµητικώς : 130,00

Αρθρο 3.23 (Υ∆Ρ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονοµαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονοµαστικής πίεσης 16 atm σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαµβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν πενήντα

(Υ∆Ρ 13.15 ΣΧΕΤ.)

Αριθµητικώς : 150,00

Χαλύβδινες εξαρµώσεις

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή
ειδικού χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ),
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι
παρεµβύσµατα στεγάνωσης,

κοχλίες

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών.

σύνδεσης,
εξάρµωσης

οι
θα

φλάντζες

και

συνοδεύονται

τα
από

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης ως ακολούθως :
Αρθρο 3.24 (Υ∆Ρ 13.15.01.01 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm, ονοµ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Ολογράφως : Εβδοµήντα πέντε

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 75,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 29

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 3.25 (Υ∆Ρ 13.15.01.03 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν δέκα

Αρθρο 3.26 (Υ∆Ρ 13.15.01.10 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 300 mm, ονοµ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Αριθµητικώς : 86,00

Ονοµ. διαµέτρου DN 300 mm, ονοµ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Ολογράφως : Πεντακόσια τριάντα

Αρθρο 3.29 (Ν.Τ.)

Αριθµητικώς : 450,00

Ονοµ. διαµέτρου DN 80 mm, ονοµ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Ολογράφως : Ογδόντα έξι

Αρθρο 3.28 (Υ∆Ρ 13.15.02.10 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Αριθµητικώς : 110,00

Ολογράφως : Τετρακόσια πενήντα

Αρθρο 3.27 (Υ∆Ρ 13.15.02.03)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 80 mm, ονοµ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1

Αριθµητικώς : 530,00

Αντιπληγµατικές βαλβίδες τύπου Neyrpic ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1

Προµήθεια µεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιµές, αντιπληγµατικών βαλβίδων
ελατηρίου τύπου Neyrpic, ή παροµοίου, ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Οκτακόσια

(Υ∆Ρ 13.12 ΣΧΕΤ.)

Αριθµητικώς : 800,00

∆ιαφραγµατικές βαλβίδες διπλού θαλάµου

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή
διαφραγµατικής βαλβίδας διπλού θαλάµου µε δυνατότητα λειτουργίας, µε την
προσθήκη επιµέρους εξαρτηµάτων, ως µειωτής πιέσεως ή αντιπληγµατική βαλβίδα ή
βαλβίδα ρύθµισης στάθµης.
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Αρθρο 3.30 (Υ∆Ρ 13.12 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm, ονοµ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1

Ολογράφως : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 3.500,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 30

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρθρο 3.31 (Υ∆Ρ 13.12 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονοµ. διαµέτρου DN 300 mm, ονοµ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1

Ολογράφως : Τέσσερεις χιλιάδες

Αρθρο 4.26 (Υ∆Ρ 13.13.01.01 ΣΧΕΤ.)

Αριθµητικώς : 4.000,00

Πυροσβεστικοί κρουνοί
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1

Για την προµήθεια, επίγεια µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, σύνδεση µε
τις κεντρικές σωληνώσεις ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιµές επί τόπου ελέγχους και
πιστοποιητικά, µικροϋλικά και κάθε επί µέρους εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση, ενός
χυτοσιδηρού πυροσβεστικού κρουνού µε την αντίστοιχη δικλείδα, πού θα φέρει 2
στόµια εκροής, κλειόµενα µε κοχλιωτά πώµατα, φλάντζα συνδέσεως πρός το δίκτυο
Φ80, ονοµαστικής πιέσεως τουλάχιστον 10 αtm, µε όλα τα συναφή εξαρτήµατα, τα
υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, συµπεριλαµβανοµένου κάθε αναγκαίου υλικού,
µικροϋλικού και εργασίας, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε πρότυπες Τ.Π. (DIN ή άλλες
διεθνούς εφαρµογής), µε τα σχέδια της µελέτης του δικτύου, και εγκεκριµένο από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα προαναφερόµενα υλικά πρέπει να προέρχονται από
εταιρίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήµανση που
προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου πυροσβεστικού κρουνού.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Τετρακόσια

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθµητικώς : 400,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Σελ. 31

