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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

1.1.32. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης του Έργου.
1.1.33. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

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

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Α.Τ. Α.01

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\2.01

:

: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και
αµµοχάλικων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6071  100%

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων,
µε την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για ένα
κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως και µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην
βραχωδών, καθώς και αµµοχαλίκων, µε επιµέτρηση βάσει όγκου ορύγµατος ή
συµπυκνωµένου επιχώµατος, περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,17

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Α.02

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\2.02

:

: Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή
άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6072  100%

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος
και σταλία αυτοκινήτου. Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως βραχωδών προϊόντων
εκσκαφής, ή προϊόντων καθαιρέσεως οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε επιµέτρηση
βάσει όγκου ορύγµατος, καθαιρεθείσας κατασκευής ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,
περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

1,23

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.03

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\3.10.01.01

:

: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6081.1  100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογεόων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή
στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού
άξονα υπό κυκλοφορία.

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται µε
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση.

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.

Στην τιµή περιλαµβάνονται 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 δεν υπερβαίνουν τα 2,00
m ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του
τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Οι 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και
την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών:

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Α.04

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\3.10.01.02

:

: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 ιλ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6081.2  100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογεόων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή
στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού
άξονα υπό κυκλοφορία.

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται µε
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση.

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.

Στην τιµή περιλαµβάνονται 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 δεν υπερβαίνουν τα 2,00
m ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του
τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

Οι 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.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και
την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών:

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m.

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.05

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\3.11.01.01

:

: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6082.1  100%

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα
κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς
τσιµεντωµένων 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.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και
µέχρι της αποπεράτωσης αυτών.
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Στην τιµή περιλαµβάνονται 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) εντός του ορύγµατος.

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

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.

Tιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και
την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια:
 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

31,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.06

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\3.11.01.02

:

: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6082.2  100%

Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα
κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς
τσιµεντωµένων 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.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και
µέχρι της αποπεράτωσης αυτών.

Στην τιµή περιλαµβάνονται 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) εντός του ορύγµατος.

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

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.

Tιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και
την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια:
 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m.
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

35,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.07

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\3.12

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6087  100%

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από αγωγό Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενο/ αντιστηριζόµενο ή
µή, ανά µέτρο µήκους συναντωµένου 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.

Στην τιµή αυτή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη τυχόν εργασιών 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) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

4,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.08

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\4.09

:

: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β  100%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ

17,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Α.09

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\5.04

:

: Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις
συµπύκνωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6067  100%

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων, σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης
οδικών αξόνων, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώµατα (αν τούτο
απαιτείται) σε στρώσεις µέχρι 25 cm, µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται πέραν της δαπάνης µεταφοράς, η δαπάνη προµήθειας, οι
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των µεταφορικών µέσων, οι τυχόν
απαιτούµενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες
µεταφορές, το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για
την ασφάλεια των τεχνικών έργων  µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, η επί τόπου
αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµών για την
εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης .
Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος  από 95%  (τροποποιηµένη
δοκιµασία PROCTOR).

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης.

∆ΥΟ

2,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.10

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\5.08

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6069.1  100%

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

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

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

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

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

δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.

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

ΕΠΤΑ

7,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.11

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\5.05.02

:

: Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό
λατοµείου της Π.Τ.Π. 0-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6068  100%

Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη,
διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ όχι
επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών,
την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας
ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την
εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει,
να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η
δαπάνη προµήθειας του υλικού και της µεταφοράς του από οποιαδήποτε απόσταση. Κατά
τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
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Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

9,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.12

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\7.03

:

: Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6103  100%

Για τη χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης
αποµείωσης λόγω φθορών, της φορτοεκφόρτωσης, των σταλιών φορτοεκφόρτωσης, της
µεταφοράς τους στον τόπο των έργων και της αποµάκρυνσης αυτών µετά την περαίωση
των εργασιών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χρησιµοποιουµένων πασσαλοσανίδων.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

0,25

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.13

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\7.04

:

: Εµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6104  100%

Για την έµπηξη ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προσέγγισης  των πασσαλοσανίδων, της έµπηξης, της
στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωµάτων και των λοιπών βοηθητικών κατασκευών
καθώς και της ενδεχοµένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες προσκόµισης, λειτουργίας, µετακινήσεων
και αποκόµισης του πασσαλόπηκτου, οι ερεγασίες προσωρινής αντιστήριξης των
πασσάλων κατά την έµπηξή τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-αποµείωση
υλικών) καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
περαίωση της εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους,
επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο.

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

15,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.14

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\7.05

:

: Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6105  100%

Για την εξόλκυση ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης διάλυσης των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως
βοηθητικών κατασκευών, χρησιµοποίησης των κάθε είδους απαιτουµένων µηχανικών
µέσων, ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. για
την εκτέλεση των εργασιών καθώς και της δαπάνης αποµάκρυνσης των πασσαλοσανίδων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  επιφάνειας τοποθετηµένων πασσαλοσανίδων που
εξολκούνται (της αποδεκτής από την Υπηρεσία επιφανείας που έχει εµπηχθεί).

ΕΠΤΑ

7,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Α.15

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\7.06

:

: Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6103  100%

Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα
µεταλλικών πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή
ισοδυνάµου, προσαρµοσµένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν
πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή
µηχανηµάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα µε την
εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα µε την επίχωση του ορύγµατος.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού
(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων αντηρίδων, συνδέσµων κ.λ.π.) η φθορά, η
προσκόµιση και αποκόµιση και οι µετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης.
Επίσης στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται  η απασχόληση των πάσης φύσης
απαιτουµένων µηχανηµάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς
εκσκαφή όρυγµα και την τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη, την σταδιακή εξόλκηση
κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και
έντεχνη περάτωση των εργασιών.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε
επαφή µε τις παρειές του σκάµµατος, επιµετρούµενης µόνον της µίας παρειάς του
σκάµµατος αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγµατος που
πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Επιµετράται µόνο το τµήµα
των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθµη εκσκαφής του πυθµένα του ορύγµατος και
µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους.

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  αντιστήριξης.

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ

32,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.16

Άρθρο Ο∆Ο Β\Γ01.2

:

: Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)

Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3111.Β

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3111Β  100%

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου της ΠΤΠ Ο-150 συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα από
τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά
της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το
χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους
κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-150 και τους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης.

        Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της
ΠΤΠ Ο-150.

        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής υπόβασης συµπυκνωµένου
πάχους 0.10 µ, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.

ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

1,17

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Α.17

Άρθρο Ο∆Ο Β\Γ02.2

:

: Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3211.Β

Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β  100%

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωµάτων από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συµπυκνωµένου πάχους 0.10 µ, ανεξάρτητα
από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα,
µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση .

        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το
χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους
κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

        Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.1 και 10.3.1 της
Π.Τ.Π Ο-155.

        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους κατασκευής βάσης συµπυκνωµένου πάχους
0.10µ., µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

1,20

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.18

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\6.01.01.03

:

: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά
συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6108  100%

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα, ήτοι για
τις δαπάνες µισθωµάτων, επισκευών, µεταφορικών και φθορών του αντλητικού
συγκροτήµατος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτηµάτων) αποζηµιώσεως
προσωπικού, προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών,
αποζηµιώσεως για ηµεραργίες του συγκροτήµατος, διαµορφώσεως προσωρινής ανοικτής
τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού µακριά από τα έργα µέχρι
τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισµού των σωληνώσεων, µετακινήσεων του
συγκροτήµατος, σταλίας του συγκροτήµατος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος.

Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού
συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
 Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα.
 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

5,40

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Α.19

Άρθρο Ο∆Ο Β\∆01

:

: Κοπή ασφαλτ/δέµατος

Σχετικό : ΑΤΟΕ 2269

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 2269Α  100%

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

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

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

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

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

0,82

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Οµάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεµα, στεγανοποιήσεις - αρµοί, οικοδοµικές εργασίες, λοιπές εργασίες

Α.Τ. Β.01

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\9.01

:

: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6301  100%

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

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

ΕΞΙ

6,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Β.02

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\9.10.05

:

: Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6329  100%

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

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
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τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται
ιδιαιτέρως.

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

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

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

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.

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

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.

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

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

84,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Οµάδα Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις - δίκτυα, συσκευές δικτύων σωληνώσεων ,
εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων

Α.Τ. Γ.01

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.04

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 200 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.2  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
 Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 200 mm.
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

8,60

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.02

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.05

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.3  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
 Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 250 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

13,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.03

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.06

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 315 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.4  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
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Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 315 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

21,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.04

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.07

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 355 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.5  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
 Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 355 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

25,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. Γ.05

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.08

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 400 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.6  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
 Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN= 400 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

31,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.06

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\12.12.09

:

: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
µε σωλήνες ΡVC-U, SDR 41, DN = 500 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6711.7  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του
τοιχώµατος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες
µε ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
  Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
µεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και
της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).
 Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση
των σωλήνων.
 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και
η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου:
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- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα)
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κ.λπ.) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί µε σωλήνες ΡVC?U, SDR 41, DN = 500 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών
µονάδας που ακολουθεί στην παράγραφο ε.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

46,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.07

Άρθρο Υ∆Ρ Ν100.08

:

: Πλαστικό πλέγµα από PVC για σήµανση υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω..

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ  6740.1

Συνθετικό πλέγµα σήµανσης και προστασίας υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους
30cm. Το χρώµα του πλέγµατος υποδεικνύει τον τύπο του υποκείµενου αγωγού ως εξής:
κόκκινο για καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος, πορτοκαλί για καλώδια του ΟΤΕ, µπλε για
σωληνώσεις νερού, κίτρινο για σωλήνες φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης.

Υπολογίζεται ανά µέτρο µήκους αγωγού.
(µµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

0,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.08

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\16.14.01

:

: Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων
εντός κατοικηµένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6327  100%

Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενός προκατασκευασµένου κυκλικού φρεατίου
επίσκεψης (ή και συµβολής αγωγών) αγωγού ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής,
ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε έδαφος, µε πάχος τοιχώµατος 0,15 m. Στην
τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και οι εργασίες , δηλ. προµήθεια
των τµηµάτων (διακτύλιοι, λαιµός), συγκόλληση δακτυλίων, διαµόρφωση ροής πυθµένα,
τσιµεντοκονία, επάλειψη µε διπλή στρώση εποξειδικής ρητίνης, εκσκαφές για την
τοποθέτηση, επιχώσεις, µεταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λ.π.

 Φρεάτιο εσωτ. διαµέτρου 1,20 m.

Για ένα τεµάχιο φρεατίου προκατασκευασµένου (τεµ).

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

1.150,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Α.Τ. Γ.09

Άρθρο Υ∆Ρ Γ\Ν100.168

:

: Κατασκευή πλήρους παροχής ακαθάρτων

Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1  30%
Υ∆Ρ 6069  30%
Υ∆Ρ 6711.1  30%
Υ∆Ρ 6328  10%

Για την κατασκευή µίας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το µήκος της, σε
αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά
και εργασίες. Περιλαµβάνονται:

1. Η εκσκαφή, η αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη οπής
κατάλληλης διαµέτρου στον κεντρικό αγωγό, µε ειδικό κοπτικό εργαλείο,
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απαγορευµένης της χρήσης φλόγιστρου.
2. Η εκσκαφή του ορύγµατος για τη διέλευση του αγωγού της παροχής, η καθαίρεση ή
ξετρύπηµα του πεζοδροµίου και του τυχόν υπάρχοντος φρεατίου της παροχής επί του
πεζοδροµίου και η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής.
3. Η υποχρεωτική χρήση αρµοκόφτη για την κοπή υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα ή
ασφαλτο.
4. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και
δοκιµασία του σωλήνα της παροχής uPVC Φ160 σειράς 41 και όλων των ειδικών
τεµαχίων (καµπύλες, σαµάρι, υλικά-εργασία συγκόλλησης κλπ.), η εργασία
συγκόλλησης του σαµαριού επί του αγωγού και η στεγανή σύνδεση της παροχής στο
φρεάτιο και στον αγωγό ακαθάρτων και κάθε άλλη εργασία και υλικό που τυχόν θα
απαιτηθούν λόγω των τοπικών συνθηκών, για την πλήρη και στεγανή εγκατάσταση της
παροχής.
5. Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο λατοµείου και η επίχωση του ορύγµατος του
κεντρικού αγωγού και της παροχής µε θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο-150.
6. Η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε
απόσταση της άµµο λατοµείου και του θραυστού υλικού της ΠΤΠ Ο-150 στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την εκφόρτωση, η
προσέγγιση, έκριψη, διάστρωση και συµπύκνωση των υλικών στο όρυγµα.
7. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην πρότερα κατάσταση. Στην περίπτωση
ασφαλτικών οδοστρωµάτων η αποκατάσταση θα γίνει µε:
-κατασκευή στρώση υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-150
-κατασκευή στρώση βασης συµπυκνωµένου πάχους 10cm της ΠΤΠ Ο-155
-ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο
-ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-260
-ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 50mm της ΠΤΠ Α-265
8. Η κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης παροχής της αποχέτευσης, από άοπλο
σκυρόδεµα, στο πεζοδρόµιο ή µέσα στην ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη
του δρόµου, σύµφωνα µε τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης.
9. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου στεγανού χυτοσιδηρού καλύµατος
φρεατίου παροχής, βαρέως τύπου αντοχής τουλάχιστον 7 τόνων, διαστάσεων 40cm x
40cm της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και πλήρης τοποθέτηση του επί του
φρεατίου.
10. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε τα ίδια υλικά (σκυρόδεµα και πλάκες), και η
τελική διευθέτηση του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη προσαρµογή του µε το
πεζοδρόµιο ή γενικά τον περιβάλλοντα αυτού χώρο.
11. Η αποκατάσταση του κρασπέδου µε προκατασκευασµένα κράσπεδα από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15 διατοµής 0,15cm x 0,30cm µε απότµηση.
12. Κάθε είδους υλικά ή εργασία τα οποία δεν περιγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο
αλλά είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της εργασίας.

Ρητά αναφέρεται ότι στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται και η καθαίρεση
των τυχόν υφισταµένων αγωγών ακαθάρτων καθώς και η καθαίρεση υφισταµένων
εξωτερικών διακλαδώσεων.

Για ένα τεµάχιο µίας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το µήκος της, σε
αγωγό οιασδήποτε διαµέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου.

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ

340,00

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Χατζηµιχαήλ Παύλος

  

Ο Αναπληρωτής Κοινός Εκπρόσωπος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Ο προϊστάµενος


