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I.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο.

1.2.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται :

1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε
εργασίας.Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει
σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον
αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.

1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λ.π. [πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)].
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου.
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων
για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου
3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής
από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα
υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των
υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και
µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών
που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λ.π. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λ.π. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του
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έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων,
εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λ.π. ηµεδαπού ή αλλοδαπού
εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λ.π. των εργοταξιακών χώρων,
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από
την Υπηρεσία.
1.3.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν
τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και
λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λ.π. όπως επίσης περιλαµβανοµένων
και
των
δαπανών
φορτοεκφορτώσεων
και
µεταφορών
των
προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους
στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις
αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για
την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης).
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων,
προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λ.π.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων
ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα)
τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη
δηµοπράτησης.Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,
απόδοση εργασίας, κ.λ.π.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης,
η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη
διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα
καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λ.π.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου
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των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η
οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον,
προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην
περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών
µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για
διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών
λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων
µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής
παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου,
όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. και των παρεµβάσεων
που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (∆ΕΗ, ΟΤΕ και
λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των
δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών,
οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων
και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και
στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται
ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης), η σύνταξη
µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των
εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως
αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου.
1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν
στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών
σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης
η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση
των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λ.π. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και
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εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες
που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους
φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα,
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων,
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λ.π. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και
γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και
αποµάκρυνσή τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω.διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι
δαπάνες για την µετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης
για τη διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών βαρύνουν τον Κύριο του έργου.
1.3.25. Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.26. Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.27. Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και
συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες
εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων,
µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών.
1.3.28. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.29. Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα
τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.30. Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του
έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.31. Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις
οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο
δηµοπράτησης του έργου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

σελ 5 από 25

1.3.32. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4.

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως
και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες
σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς,
ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων
πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα,
τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες
κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην
αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών
Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των
έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του
Τιµολογίου.

1.5.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.
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II.

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑ∆Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
Άρθρο 1.1
Άρθρο 2.01 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών
& αµµοχαλίκων µε την µεταφορά τους σε απόσταση 20 km
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6071
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 απόσταση 20 km.
Τιµή ανά κυβοχιλιοµετρο (m3 km).
Τιµή ενός κυβοχιλιοµετρο (m3 km): [0,40 + 0,32 (ΜΤΦ) x 20km]=6,80 €
Ολογράφως : Έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
Άρθρο 1.2
Άρθρο 2.02 : Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος
οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά τους σε απόσταση 20
km
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6072
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 απόσταση 20
km.
Τιµή ανά κυβοχιλιοµετρο (m3 km).
Τιµή ενός κυβοχιλιοµετρο (m3 km): [0,46 + 0,32 (ΜΤΦ) x 20km] = 6,86 €
Ολογράφως : Έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά
Άρθρο 1.3
Άρθρο 3.01.01 : Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη
µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6053
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
γαιώδη − ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m3
εκσκαφής, µε οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς
εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και
τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την
µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 0,59 €
Ολογράφως : Πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο 1.4
Άρθρο 3.03.01 : Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς
χρήση εκρηκτικών µε την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6055
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη µε χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), µε
την χονδική µόρφωση των πρανών και του πυθµένα, ανά m3 εκσκαφής βάσει αρχικών
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και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από
την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 17,80 €
Ολογράφως : ∆έκα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά
Άρθρο 1.5
Άρθρο 20.02: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κ.λ.π. χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι
2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση
απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 4,10 €
Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά
Άρθρο 1.6
Άρθρο 20.03.03 : Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, χωρίς την καθαρή µεταφορά
των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 2117
Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κ.λ.π. χώρων, ελαχίστης πλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των
12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του
εκσκαπτοµένου χώρου), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις
τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 26,50 €
Ολογράφως :Είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά
Άρθρο 1.7
Άρθρο 4.07 : Προµήθεια αµµοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών µε την
µεταφορά του από απόσταση 20 km
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6251
Για ένα κυβικό µέτρο (m3) προµήθειας αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών, µε
την φορτοεκφόρτωση, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά επί τόπου των
έργων από απόσταση 20 km, µε επιµέτρηση στο αυτοκίνητο ή σε σωρούς. Ο µέγιστος
κόκκος του προσκοµιζοµένου υλικού δεν θα υπερβαίνει τα 10 cm. Κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : [4,30 + 0,39 (ΜΤΦ) x 20km]=12,10 €
Ολογράφως : ∆ώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά
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Άρθρο 1.8
Άρθρο 4.08 : Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης : Y∆Ρ 6253
Για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίστρωσης αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά που
έχουν προσκοµισθεί επί τόπου για την βελτίωση της βατότητάς τους.
Συµπεριλαµβάνεται η εργασία διάστρωσης, διαβροχής (µε την δαπάνη µεταφοράς του
νερού διαβροχής από οποιαδήποτε απόσταση) και συµπύκνωσης µε χρήση
οδοστρωτήρα.
Επιµέτρηση µε βάση τα παραληφθέντα επί τόπου αµµοχαλικώδη υλικά επίστρωσης.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιστρωθέντων και συµπυκνωθέντων αµµοχαλίκων
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 0,97 €
Ολογράφως : Ενενήντα επτά λεπτά
Άρθρο 1.9
Άρθρο 5.03: Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις συµπύκνωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6066
Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη
συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κ.λ.π.), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά
µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για
την εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 0,45 €
Ολογράφως :Σαράντα πέντε λεπτά
Άρθρο 1.10
Άρθρο 5.07 : ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου µε την
µεταφορά της από απόσταση 20 km
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6069
Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο
λατοµείου, εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους
όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια της άµµου λατοµείου
β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από απόσταση 20 km 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).
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : [9,80 + 0,39 (ΜΤΦ) x 20km] =17,60 €
Ολογράφως : ∆έκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
Άρθρο 1.11
Άρθρο 1.01: Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541
Για την προµήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την αποµάκρυνση και την
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός
τεµαχίου ρυθµιστικής πινακίδας ή αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο
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πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά
ανακλαστικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως στο τεύχος προδιαγραφών
εργοταξιακής σήµανσης.
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας (τεµ).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 140,00 €
Ολογράφως : Εκατόν σαράντα ευρώ
Άρθρο 1.12
Άρθρο 1.03 : Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 108
Για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση ενός φανού σε ειδική βάση, µετακίνησή
του, και λειτουργία τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, δηλαδή η δαπάνη για την
αγορά του φανού και την αγορά των απαιτουµένων µπαταριών υπολογίζοντας την
διάρκεια της µπαταρίας σε τριακόσιες (300) ώρες.
Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.)
Τιµή µονάδος : 43,00 €
Ολογράφως :Σαράντα τρία ευρώ
ΟΜΑ∆Α 2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 2.1
Άρθρο 9.01 : Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6301
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
κ.λ.π. 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.
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2): 6,50 €
Ολογράφως :Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο 2.2
Άρθρο 9.10.04 : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6327
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,
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νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς
αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως
επιµετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς
του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση
τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3): 83,00 €
Ολογράφως : Ογδόντα τρία ευρώ
Άρθρο 2.3
Άρθρο 9.10.05: Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6329
Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.2
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3): 91,00 €
Ολογράφως : Ενενήντα ένα ευρώ
Άρθρο 2.4
Άρθρο 9.10.06 : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6329
Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.2
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3) : 98,00 €
Ολογράφως :Ενενήντα οκτώ ευρώ
Άρθρο 2.5
Άρθρο 9.23.04 : Στεγανοποιητικό υλικό µάζας σκυροδέµατος
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6320.1
Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεµα καθορίζονται από την µελέτη
του έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους στο σκυρόδεµα αποτελούν αντικείµενο της
µελέτης συνθέσεως των σκυροδεµάτων τού έργου.
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∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων:
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος
- επιταχυντές σκλήρυνσης
- ρευστοποιητές
- πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο
- στεγανοποιητικά µάζης
- αερακτικά
- ίνες πολυπροπυλενίου
- χαλύβδινες ίνες
Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή
κάθισης του σκυροδέµατος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα
στην δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού) και δεν
επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), µε βάση τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg): 0,40 €
Ολογράφως :Σαράντα λεπτά

Άρθρο 2.6
Άρθρο 9.26 : Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων
Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6311
Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1451−3,
δηλαδή για την προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου
των έργων, την κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές
και διαστάσεις, την τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα
πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα
(αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση
των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΧ – 2008.
Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον
Ανάδοχο και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων.
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg): 0,97 €
Ολογράφως :Ενενήντα επτά λεπτά
Άρθρο 2.7
Άρθρο 10.21 : Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέµατος
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6370
Εφαρµογή στεγανωτικής επάλειψης επί επιφανειών σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε
θέση της κατασκευής, ήτοι αστάρωµα των επιφανειών µε primer και δύο στρώσεις
πλαστοελαστικής βαφής για την δηµιουργία αδιαπέρατου υµένα.
Εκτέλεση της εργασίας µε σύστηµα υλικών της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 16,20 €
Ολογράφως :∆εκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο 2.8
Άρθρο 38.20.03 : ∆οµικά πλέγµατα S500s
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873
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Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
959 και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 2403-2000), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Τιµή χιλιόγραµµου (kg): 1,10 €
Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα λεπτά
Άρθρο 2.9
Άρθρο
46.01.02
:
Οπτοπλινθοδοµές
µε
διακένους
τυποποιηµένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 4622.1
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί
τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιµέντου (κατ΄ ελάχιστο).
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και τούβλων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 20,80 €
Ολογράφως :Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά
Άρθρο 2.10
Άρθρο 49.01.01 : Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων από ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s, διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των
απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και
φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα
πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
Τιµή ενός τρέχον µέτρου (m): 17,30 €
Ολογράφως :∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
Άρθρο 2.11
Άρθρο 65.05: Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε την προµήθεια των µηχανισµών
λειτουργίας και ασφαλείας και µε την τοποθέτησή τους, και γενικά υλικά και µικροϋλικά
καθώς και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης κουφώµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 175,00 €
Ολογράφως :Εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ
Άρθρο 2.12
Άρθρο 65.17.04: Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6522
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Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό
κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα
πάχους 2,0 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε ελαστικά παρεµβύσµατα
υδατοστεγανότητας και ανεµοστεγανότητας, χωρίς την προµήθεια των εξαρτηµάτων
και µηχανισµών λειτουργίας και ασφαλείας αλλά µε την υποχρέωση τοποθέτησης τους,
και γενικά υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 196,00 €
Ολογράφως :Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ

Άρθρο 2.13
Άρθρο 71.21 : Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5
cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 12,70 €
Ολογράφως :∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά
Άρθρο 2.14
Άρθρο 73.26.01 : Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή
έγχρωµα 15x15 cm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά
την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε
λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή
χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ. Υλικά και
µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 35,80 €
Ολογράφως :Τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά
Άρθρο 2.15
Άρθρο 73.33.01 : Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την
υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά
πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης
περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 33,20 €
Ολογράφως :Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά
Άρθρο 2.16
Άρθρο 73.35 : Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1
Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5
x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm.
Η δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης
περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).
Τιµή ενός τρέχον µέτρου (m): 4,10 €
Ολογράφως :Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά
Άρθρο 2.17
Άρθρο 77.80.01 : Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών µε χρήση
πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα σε δύο διαστρώσεις,
χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και
εφαρµογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,
ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2): 9,80 €
Ολογράφως : Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά
Άρθρο 2.18
Άρθρο 77.80.02 : Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών µε
πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1
Κατά τα λοιπά όπως Άρθρο 2.22
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2): 11,60 €
Ολογράφως : Έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά

χρήση

Άρθρο 2.19
Άρθρο 79.09 : Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2): 8,10 €
Ολογράφως :Οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά
Άρθρο 2.20
Άρθρο 79.45 : Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα
διογκωµένης πολυστερίνης
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήµατος, δια πλακών µονωτικού
υλικού πάχους 5 cm, από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
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Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2): 14,00 €
Ολογράφως : ∆έκα τέσσερα ευρώ
Άρθρο 2.21
Άρθρο 79.47 : Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) : 12,00 €
Ολογράφως : ∆ώδεκα ευρώ
Άρθρο 2.22
Νέο Άρθρο: Εργασίες εκκένωσης υφιστάµενων δεξαµενών
Κωδικός Αναθεώρησης :
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου υγρών που εκκενώνονται
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3): 10,00 €
Ολογράφως : ∆έκα ευρώ
Άρθρο 2.23
Νέο Άρθρο: Εργασίες καθαρισµού εσωτερικών επιφανειών υφιστάµενων
δεξαµενών
Κωδικός Αναθεώρησης :
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εσωτερικής επιφάνειας που καθαρίζεται
Τιµή ενός κυβικού µέτρου (m3): 4,00 €
Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ
ΟΜΑ∆Α 3.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ

Άρθρο 3.1
Άρθρο 12.14.01.05 : Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100,
τρίτης γενιάς, MRS10, ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς
σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ).
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των
απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η
δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
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δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως
εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ): 5,50 €
Ολογράφως : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο 3.2
Άρθρο 12.14.01.04 : Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100,
τρίτης γενιάς, MRS10, ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6621.1
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς
σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ).
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των
απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η
δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως
εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ): 4,60 €
Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
Άρθρο 3.3
Νέο Άρθρο :Πλαστικό πλέγµα σήµανσης
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)
Τιµή ενός µέτρου µήκους (µµ) : 0,30 €
Ολογράφως : Τριάντα λεπτά
Άρθρο 3.4
Νέο Άρθρο…….: Φρεάτιο τοποθέτησης βάνας εκκένωσης
Κωδικοί Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6081.1 (10%), Υ∆Ρ 6752 (20%),
Υ∆Ρ 6302 (20%), Υ∆Ρ 6328 (50%)
Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση βάνας
εκκένωσης, και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και
την εργασία, κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού
θέσεις και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως
ύψους, πλήρως περαιωµένου.
Η τιµή περιλαµβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου προς κανονική λειτουργία ήτοι την
απαιτούµενη εκσκαφή, αντιστηρίξεις πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο τις
τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως οποιωνδήποτε αγωγών, εµποδίων και
εγκαταστάσεων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις και
µεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική αποµάκρυνση σε
οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναποµένοντος
κενού µε θραυστό υλικό λατοµείου (3Α), την πλήρη αποκατάσταση του ασφαλτικού
οδοστρώµατος, την τοποθέτηση προστατευτικών εµποδίων και γενικώς όλες τις
επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς σε προηγούµενο άρθρο του παρόντος
Τιµολογίου.
Η τιµή περιλαµβάνει ακόµη την κατασκευή των τύπων, εσωτερικών και εξωτερικών, το
σκυρόδεµα ποιότητας Β225 / 350 Kg τσιµέντου για τα τοιχώµατα του φρεατίου και την
πλάκα επικαλύψεως, τον οπλισµό του πυθµένα των τοιχωµάτων και της πλάκας
επικαλύψεως όπως και την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου.
Ειδικώτερα στη τιµή εκτός από την εκσκαφή, τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του
ασφαλτικού οδοστρώµατος µε όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς σε
προηγούµενο άρθρο του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται επί πλέον και οι
παρακάτω εργασίες:
1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή µεταλλότυπος επίπεδης ή καµπύλης
επιφάνειας εγχύσεως ή διαστρώσεως σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως µορφής,
διαστάσεων και θέσεως περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για φθορά και
απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και µεταφορές, ακριβή
µόρφωση, τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγµα ή επάλειψη, αποξήλωση και
καθαρισµό, ικριώµατα, ήλους και συνδέσεις και κάθε άλλης επί µέρους εργασίας
και επιβαρύνσεως απαιτουµένης για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύµφωνα µε
τα σχέδια και τις Τ.Π.
2. Η διαµόρφωση του σώµατος του φρεατίου, µε οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας
Β 15 (Β 225) περιεκτικότητας τουλάχιστον 350 χγρ. τσιµέντου, ανεξαρτήτως
διαστάσεων και θέσεως, περιλαµβανοµένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του
σκυροδέµατος, την ανάµιξη, µεταφορά, τοποθέτηση, συµπύκνωση, στεγανωτικό
µάζης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ανάλογου προιόντος, προστασία και
συντήρηση και κάθε επι µέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για υπερβάλλοντα όγκο,
αντιµετώπιση υδάτων, δοκιµές και ελέγχους, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π.
3. Ο απαιτούµενος σιδηρούς οπλισµός St 22/34 (St I) και St 42/50 (St III), και
δοµικό πλέγµα για τη κατασκευή του φρεατίου µετά της δαπάνης προµήθειας,
µεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και
µετά της επιβαρύνσεως για σύρµα προσδέσεως, µικροϋλικά και κάθε άλλη επι
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µέρους εργασία και δαπάνη απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τ.Π.
4. Η διαµόφρωση στο δάπεδο οπής αποστραγγίσεως 20x20 εκ. σε µια γωνία του.
Επίσης η εκσκαφή και διάστρωση κάτωθεν της οπής αµµοχάλικου
στραγγιστηρίου όγκου περίπου 0,20 κ.µ.
5. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών
σκυροδεµάτων (σώµα φρεατίου, οροφή), περιλαµβανοµένης της δαπάνης
προµήθειας, φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς του υλικού, της κατεργασίας και
αναµίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιµές και ελέγχους και κάθε
άλλης αναγκαίας επι µέρους εργασίας και δαπάνης σύµφωνα µε τις Τ.Π.
6. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού
καλύµµατος από χυτοσίδηρο µε γραφίτη σε λέπια (Gray Cast Iron), τύπου D400
(ΕΛΟΤ ΕΝ 124), και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή, περιλαµβανοµένης της προµήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης,
εξόδων δοκιµασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς από το
εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και
κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική
τοποθέτηση των καλυµµάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη
προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα.
7. Η πλήρης κατασκευή όλων των απαραιτήτων αγκυρώσεων από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Για ένα τεµάχιο, ενός ορθογωνικού φρεατίου για την τοποθέτηση της βάνας εκκένωσης
του αγωγού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε τα απαραίτητα υλικά και την
εργασία κατασκευαζοµένου στις καθοριζόµενες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού
θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την Επίβλεψη, ανεξαρτήτως
ύψους, πλήρως περαιωµένου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιµολογίου.
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 850,00 €
Ολογράφως : Οκτακόσια πενήντα ευρώ

ΟΜΑ∆Α 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Άρθρο 4.1
Άρθρο 11.01.01 : Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά, διαστάσεων
800×800×40mm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε
χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,75 €
Ολογράφως : Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά
Άρθρο 4.2
Άρθρο 11.01.01 : Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά, διαστάσεων
700×700×40mm
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε
χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,75 €
Ολογράφως : Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά
Άρθρο 4.3
Άρθρο 11.13: Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία
τοποθέτησης
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6812
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως
ανοίγµατος βροχίδας, πάχους και πλέξης σύρµατος), γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης
και ακανθωτού πλέγµατος για την κατασκευή περίφραξης. Επίσης περιλαµβάνεται και η
θύρα της περίφραξης.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών.
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 2,40 €
Ολογράφως :∆ύο ευρώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο 4.4
Άρθρο 11.14.01 : Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και
πακτωµένοι από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή
προστασία
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6751
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου πασσάλων περιφράξεων οποιουδήποτε
τύπου, διάνοιξη της οπής πάκτωσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την µελέτη (µε
µηχανικά µέσα, χρήση αεροσφυρών ή χειρονακτικά), την τοποθέτηση, κατακορύφωση
και πάκτωσή τους µε σκυρόδεµα ποιότητας C8/10 (µε την αξία του σκυροδέµατος),
καθώς και συγκέντρωση και αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής των οπών
πάκτωσης.
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο (kg) χάλυβα πασσάλων (µε τις λοιπές εργασίες ανηγµένες
στην αξία των χαλυβδίνων πασσάλων).
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,13 €
Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο 4.5
Άρθρο 11.14.01 : Καγκελόπορτα, διαστάσεων 2,00×4,00m, από χαλύβδινα
προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6751
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ενός χιλιόγραµµου (kg) : 1,13 €
Ολογράφως :Ένα ευρώ και δέκα τρία λεπτά
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ΟΜΑ∆Α 5.
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 5.1
Νέο Άρθρο: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα νερού, παροχής 6,0m3/h σε
10,0mΣΥ, ενδεικτικής ισχύος 1,1 kW
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 80
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα νερού, παροχής 6,0m3/h σε 10,0mΣΥ, ενδεικτικής
ισχύος 1,1 kW, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, αποτελούµενο από ανοξείδωτη
αντλία συνδεδεµένη µε υποβρύχιο ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου
δροµέα, καθώς και µε την κατάλληλου µήκους σωλήνωση κατάθλιψης, µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, την αλυσίδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, τα ανταλλακτικά και
κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτηµα ή µικροϋλικό, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση µε το υδραυλικό και το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα θα προέρχεται από γνωστή
εταιρεία πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 τουλάχιστον και θα φέρει σήµανση CE.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 1.500,00 €
Ολογράφως :Χίλια πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 5.2
Νέο Άρθρο: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα νερού, παροχής 13,0m3/h σε
15,0mΣΥ, ενδεικτικής ισχύος 2,2 kW
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 80
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα νερού, παροχής 13,0m3/h σε 15,0mΣΥ, ενδεικτικής
ισχύος 2,2 kW, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, αποτελούµενο από ανοξείδωτη
αντλία συνδεδεµένη µε υποβρύχιο ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου
δροµέα, καθώς και µε την κατάλληλου µήκους σωλήνωση κατάθλιψης, µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, την αλυσίδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, τα ανταλλακτικά και
κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτηµα ή µικροϋλικό, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση µε το υδραυλικό και το ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα θα προέρχεται από γνωστή
εταιρεία πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 τουλάχιστον και θα φέρει σήµανση CE.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 2.000,00 €
Ολογράφως :∆ύο χιλιάδες
Άρθρο 5.3
Νέο Άρθρο: Σύστηµα απόσµησης επιφάνειας 4,5m2, µε ανεµιστήρα από PVC,
παροχής 100 m3/h, µανοµετρικού 100 mmΥΣ & ενδεικτικής ισχύος 1,1kW
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 33
Περιλαµβάνεται η κατασκευή του φρεατίου απόσµησης (κτιστό µε οικοδοµικά υλικά)
καθώς και η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση, του
αεριστήρα, των σωληνώσεων, των πληρωτικών υλικών (χαλίκι, κόµποστ και ροκανίδι)
και λοιπών εξαρτηµάτων καθώς και η εγκατάσταση του όλου συστήµατος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 2.500,00 €
Ολογράφως :∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 5.4
Νέο Άρθρο :Σύστηµα απόσµησης επιφάνειας 6,0m2, µε ανεµιστήρα από PVC,
παροχής 150 m3/h, µανοµετρικού 100 mmΥΣ & ενδεικτικής ισχύος 1,1kW
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 33
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Περιλαµβάνεται η κατασκευή του φρεατίου απόσµησης (κτιστό µε οικοδοµικά υλικά)
καθώς και η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση, του
αεριστήρα, των σωληνώσεων, των πληρωτικών υλικών (χαλίκι, κόµποστ και ροκανίδι)
και λοιπών εξαρτηµάτων καθώς και η εγκατάσταση του όλου συστήµατος.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 4.000,00 €
Ολογράφως :Τέσσερις χιλιάδες

Άρθρο 5.5
Νέο Άρθρο:Φίλτρο - κόσκινο εκροής, ενεργής επιφάνειας τουλάχιστον 4,80 m2
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 33
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 1.200,00 €
Ολογράφως : Χίλια τριακόσια ευρώ
Άρθρο 5.6
Νέο Άρθρο: Ηλεκτρικός πίνακας
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 89
Ηλεκτρικός πίνακας (για τις 2 αντλίες για την ανύψωση των προεπεξεργασµένων
λυµάτων από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων έως την σηπτική δεξαµενή, έναν ανεµιστήρα
απόσµησης, φωτισµό, ρευµατοδότες και µε αναµονές - πρόβλεψη χώρου για τυχόν
άλλες επεκτάσεις), µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κ.λ.π.
µικροϋλικά καθώς και µε όλα τα όργανα που προβλέπονται από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, πλήρως
συναρµολογηµένα, µε τις
απαραίτητες
εσωτερικές
συνδεσµολογίες και συνδεµένα µε τα αντίστοιχα ηλεκτρικά κυκλώµατα, δηλ. προµήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπών ερµαρίου,
στερέωση επί τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων
και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται επίσης η προµήθεια, ενσωµάτωση και
προγραµµατισµός του PLC καθώς και της µονάδας τηλεγχειρισµού - τηλελέγχου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 3.000,00 €
Ολογράφως : Τρείς χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 5.7
Νέο Άρθρο: Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 15KVA
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 89
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 15KVA τριφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος τάσης
230/400V, συχνότητας 50Ηz, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα,
πλήρες, µε δεξαµενή καυσίµων για 24ωρη λειτουργία και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής
και αυτοµατισµών, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση του ζεύγους, του πίνακα µεταγωγής
και των αυτοµατισµών, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και
καλωδιώσεων για την σύνδεσή του προς τον πίνακα µεταγωγής και αυτοµατισµών
καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία µε τα υλικά και
τα µικροϋλικά για την κατασκευή της από µπετόν βάσεως της εγκατάστασης του
ζεύγους και πίνακα µεταγωγής και αυτοµατισµών, της κατασκευής των σωληνώσεων
και καλωδιώσεων, της δοκιµής και της παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. Το
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ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα προέρχεται από γνωστή εταιρεία πιστοποιηµένη κατά ISO
9001 τουλάχιστον και θα φέρει σήµανση CE.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 5.000,00 €
Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες ευρώ

Άρθρο 5.8
Νέο Άρθρο : Υδραυλικές εργασίες µε υλικά (για τον οικίσκο)
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 50%, ΗΛΜ 8 50%
Υδραυλικές εργασίες µε υλικά για την εγκατάσταση του δικτύου ύδρευσης και
αποχέτευσης του οικίσκου (µε ό,τι συνεπάγεται την κατασκευή ενός κοινού W.C. το
οποίο θα περιλαµβάνει ένα νιπτήρα 0,30×0,30 από πορσελάνη, µια λεκάνη επίσης
πορσελάνης, ένα άγκιστρο, µια χαρτοθήκη, µια σαπουνοθήκη, µια εταζέρα, σιφώνια
δαπέδου, ένα καθρέπτη 40×40 κ.λ.π.) καθώς και δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης σύνδεσης µιας πλαστικής δεξαµενής νερού 500lt στην οροφή του οικίσκου, δαπάνες
για την παροχή νερού από την περίφραξη µέχρι τον οικίσκο, δαπάνες εργοταξιακής
παροχής νερού και αντίστοιχες δαπάνες κατανάλωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 5.000,00 €
Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 5.9
Νέο Άρθρο:Ηλεκτρολογικές εργασίες µε υλικά (για τον οικίσκο)
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 102
Ηλεκτρολογικές εργασίες µε υλικά για τον οικίσκο για την εγκατάσταση του φωτισµού
(εσωτερικού και εξωτερικού) και των ρευµατοδοτών καθώς και δαπάνες για την
τοποθέτηση του πίνακα της ∆ΕΗ, της κατασκευής της γειώσής του και της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος προς τον πίνακα της µονάδας, δαπάνες εργοταξιακής παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος και αντίστοιχες δαπάνες κατανάλωσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 4.000,00 €
Ολογράφως :τέσσερις χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 5.10
Νέο Άρθρο: Ηλεκτροσύνδεσµος, PN 16atm, Φ63
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 8,00 €
Ολογράφως : Οκτώ ευρώ

Άρθρο 5.11
Νέο Άρθρο:Ταυ ευθέων άκρων, PN 16atm, Φ63 x Φ75 x Φ63
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
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Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) :
Ολογράφως :Οκτώ ευρώ

8,00 €

Άρθρο 5.12
Νέο Άρθρο:Ηλεκτροσύνδεσµος, PN 16atm, Φ75
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 8,00 €
Ολογράφως : Οκτώ ευρώ

Άρθρο 5.13
Νέο Άρθρο:Λαιµός συγκολούµενος, PN 16atm, Φ75
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 5,00 €
Ολογράφως :Πέντε ευρώ

Άρθρο 5.14
Νέο Άρθρο: Φλάντζα περαστή για λαιµό, PN 16atm, DN65
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 7,90 €
Ολογράφως :Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο 5.15
Νέο Άρθρο: Βάνα ελαστικής έµφραξης, PN 16atm, DN65, φλαντζωτή, από
ελατό χυτοσίδηρο GGG50
Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φόρτωση, η µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου
από οποιαδήποτε απόσταση, η εκφόρτωση καθώς και οι πάσης φύσεως εργασίες για
την έντεχνη εκτέλεση και πλήρη τοποθέτηση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 146,00 €
Ολογράφως :Εκατόν σαράντα έξι ευρώ

Άρθρο 5.16

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Νέο Άρθρο:Εργασία πλήρους τοποθέτησης µιας βάνας εκκένωσης
µικροϋλικά)
Κωδικός Αναθεώρησης :Y∆Ρ 6657.1
Εργασία πλήρους τοποθέτησης µιας βάνας εκκένωσης (µε µικροϋλικά)
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ) : 88,00 €
Ολογράφως : Ογδόντα οκτώ ευρώ
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