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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.15.01

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6065
100%

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων
περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών.
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην
μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία
άρθρα του Τιμολογίου.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου
όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με
τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός
των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.15.02

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε βαχώδη εδάφη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6065
100%

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών
Σελίδα 4 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων
περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών.
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην
μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία
άρθρα του Τιμολογίου.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου
όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με
τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός
των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.
Σε βαχώδη εδάφη
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6087
100%

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

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6054

100%

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η
στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του
ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες
σποραδικές αντιστηρίξεις.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά
20,0 m2 παρειών ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές
δεν συνυπολογίζονται).
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.01

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6079

100%

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά
φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού
διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση
δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές
τμήμα του αναχώματος.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων
αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6068
100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (55>=5km)
(0,19€/m3.km)
55 x 0,19 =
10,45
Συνολικό κόστος άρθρου 22,45
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,45
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (55>=5km)
(0,19€/m3.km)
55 x 0,19 =
10,45
Συνολικό κόστος άρθρου 21,45
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 21,45
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.01.03

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή
βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6108
100%

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται
από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και
08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων".
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η
συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκτέλεσης των εργασιών
στ.Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του
χρόνου απασχόλησης, εξής:
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,40
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.01

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6301

100%

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και
την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά
20 m μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών
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ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε "συστηματικές
αντιστηρίξεις" δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε "σποραδικές
αντιστηρίξεις" και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα
αναφέραιται απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου
ορύματος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές
του ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,10
(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3111Β

100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ : 1,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 55,00km (>=5km), m2.km
(0,19€/m3.km)
0,10x 55,00 x 0,19 =
1,05
Συνολικό κόστος άρθρου 2,05
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,05
(Ολογράφως) : δύο και πέντε λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2

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

ΝΟΔΟ 3211Β

100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
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ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 55,00km (>=5km), m2.km
(0,19€/m3.km)
0,10x 55,00 x 0,19 =
1,05
Συνολικό κόστος άρθρου 2,15
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,15
(Ολογράφως) : δύο και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03

Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4110

100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,
- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,10
(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΟΔΟ 4521Β
100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
.
ΕΥΡΩ : 7,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 55,00km (>=5km), m2.km
(0,19€/m3.km)
0,05x 55,00 x 0,19 =
0,52
Συνολικό κόστος άρθρου 7,52
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,52
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6301

100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ
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A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6326
100%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Ευρώ

(Αριθμητικά): 75,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6329
100%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
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01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Ευρώ

(Αριθμητικά): 85,00
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.06

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6329
100%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών
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απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6311

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
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| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,95
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.30.01

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6329

50%

ΥΔΡ 6311

50%

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
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- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή
δικλίδα απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.300,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.31.01

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6327

50%

ΥΔΡ 6311

50%

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο
εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.900,00
(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.32.01

Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1,50 χ 1,50 m
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Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6329

50%

ΥΔΡ 6311

50%

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα
τεμάχια εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.550,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.32.02

Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 2.50 m
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6329

50%

ΥΔΡ 6311

50%

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
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- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα
τεμάχια εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00x2.50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3.150,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.33.01

Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6329

50%

ΥΔΡ 6311

50%

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου μετρητού παροχής, σε οποιοδήποτε θέση του
έργου και ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του
εδάφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ο μετρητής παροχής και το τεμάχιο εξάρμωσης, που
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.100,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

Σελίδα 18 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.01

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική
βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από
υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6401
100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήμανση CE.
Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής
καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η
εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από
υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.05.03

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και
την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία
(εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6751
100%

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν
μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και
μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η
οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και
λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών
παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται
στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της
προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα
επιμέρους άρθρα.
Κατασκευές με ηυξημένη μηχ/κή επ/σία (τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring).
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές που απαιτούν πρόσθετη μηχανουργική επεξεργασία με χρήση
διαμορφωτικού κυλίνδου, τόρνου, φρέζας, παντογράφου, πρεσσών κλπ μηχανημάτων επεξεργασίας
μετάλλου (π.χ. κατασκευή εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών θυρογραγμάτων, οδοντωτών κανόνων,
κοχλιών, απλών μηχανισμών κλπ).
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,25 E/kg.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο η κατασκευή μηχανισμών ανύψωσης θυροφραγμάτων, η
τιμολόγηση των οποίων γίνεται κατά περίπτωση με βάση τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές
προδιαγραφές αυτών, με την σύνταξη ιδιαιτέρων συνοπτικών άρθρων (προμήθεια, συναρμολόγηση και
εγκατάσταση μηχανισμών, κινητηρίων διατάξεων, αυτοματισμών κλπ, ρυθμίσεις και έλεγχος
λειτουργίας)
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών του βάρους.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,40
(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.09

Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6751

100%

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

(Αριθμητικά): 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.01

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (rust primer)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6751
100%

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή
τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων".
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη
εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής
επεξεργασίας.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,12
(Ολογράφως) : δώδεκα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.08.02

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με
επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.
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Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6751

100%

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό
πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε
απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07
-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής εποξειδικής
ρητίνης, δύο συστατικών
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,22
(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6401
100%

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.80

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

100%

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη
(CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης
και πυραντοχής.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και
εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.11

Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6810

100%

Κατασκευή κιγκλιδώματος υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με
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ραφή και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm (σπείρωμα, thread size = 1 ½ ’’, dεξ
= 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 2,9 mm), και αντίστοιχα γαλβανισμένα κοχλιωτά
ειδικά τεμάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών
της μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων
(δύο οριζόντιοι σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και των
κοχλιωτών πελματων έδρασης (με προανοιγμένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων
στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούμενα μήκη, η διάνοιξη σπειρωμάτων, η
συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος και η στερέωσή του επί κατασκευών από σκυρόδεμα
με χρήση τυποποιημένων βυσμάτων διαστελλομένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο
σκυρόδεμα, προμήθεια και εφαρμογή των βυσμάτων).
Περιλαμβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώματος (εφαρμογή ασταριού καταλλήλου για
γαλβανισμένες επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως
αλκυδικής σιλικόνης).
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εφκατεστημένου και βαμμένου κιγκλιδώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.02.03

Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 4642
100%

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που
καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων
6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται
επί τόπου.
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 32,50
(Ολογράφως) : τριάντα δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

100%

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 155,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.04

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6522
100%

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 170,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά
cm, εις τρείς στρώσεις, επί
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το
03-03-01-00 "Επιχρίσματα με

ΟΙΚ 7122

100%

με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 12,50
(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.93

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

100%

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση
ανάγλυφη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με
ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με
αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.
β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει
3%.
γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος
του βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση
του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα.
δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της
τελική σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή
ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με
λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου
και η τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με
την μελέτη.
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7725
100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,50
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα
αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.15

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6621.7
100%

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

μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
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μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 57,80
(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.17

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6621.9
100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 94,50
(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.57

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6622.3
100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
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οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 137,00
(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα επτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6651.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 210,00
(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6651.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
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Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6651.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 370,00
(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.05.01

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6651.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.300,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6653.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης
από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,
μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.
Σελίδα 28 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

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

(Αριθμητικά): 345,00
(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.02.03

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6653.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης
από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,
μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης 16 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 340,00
(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

A.T.

: 48

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.01.06ΣΧ

Σχετικό :

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 185,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T.

: 49

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.01.08ΣΧ

Σχετικό :

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.

Σελίδα 29 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.02.06

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 180,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.02.09

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 435,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα πέντε

A.T.

: 52

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.15.04ΣΧ2

Σχετικό :

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Σελίδα 30 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 550,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

A.T.

: 53

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.15.04ΣΧ1

Σχετικό :

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 40 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 185,00
(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.22.02

Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης στάθμης χωρίς καταγραφικό
όργανο
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 31
100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης
δεξαμενής με δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης τηλεμετάδοσης στοιχείων.
Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας στάθμης, ο μετατροπέας σήματος (transducer), το
όργανο ένδειξης στάθμης (καταγραφικό ή μη), οι απαιτούμενοι ενισχυτές γραμμής,
τα απαιτούμενα τροφοδοτικά, οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας και δεδομένων, ή
εναλλακτικά το σύστημα ασύρματης τηλεμετάδοσης (data logger) και η πλήρης
εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμές του συστήματος.
Οι διατάξεις μέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκμηρίωσης, με μετάφραση και
στην Ελληνική (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
συναρμολόγησης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της
Υπηρεσίας.

Διάταξη μέτρησης στάθμης χωρίς καταγραφικό όργανο
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.000,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.20

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6651.1

100%

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από
υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου
του έργου, αναλώσιμα και εργασία).

Σελίδα 31 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,70
(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.17.02ΣΧ

Σχετικό :

Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN250
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6653.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα
φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα
τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Ονομαστικής πίεσης 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN250
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6.000,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.17ΣΧ

Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου 40 at, ονομαστικής διαμέτρου DN250

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6653.1

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα
φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα
τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Ονομαστικής πίεσης 40 at, ονομαστικής διαμέτρου DN250
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6.500,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.19ΣΧ

Μετρητής πίεσης

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6653.1

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συστήματος μετρήσεως της πίεσης σε αγωγό με
δυνατότητα τηλεμετάδοσης του σήματος στη θέση ελέγχου με τη βοήθεια καλωδίωσης χαμηλής τάσεως
περιλαμβανομένου του ανιχνευτού πίεσης, του μετατροπέως, ενισχυτού εάν απαιτείται, των
καλωδιώσεων τροφοδοσίας, του οργάνου ενδείξεως πίεσης ως και κάθε άλλο εξάρτημα, μικροϋλικό,
δαπάνη ή εργασία για να είναι το σύστημα πλήρες
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.450,00
(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.01.01

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6653.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης
από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,
μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο
Σελίδα 32 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

χάλυβα.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 340,00
(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

A.T.

: 60

Άρθρο

: ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.10.04ΣΧ

Σχετικό :

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής
πίεσης PN 40 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6657.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης
από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,
μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο
χάλυβα.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Ονομαστικής πίεσης PN 40 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 920,00
(Ολογράφως) : εννιακόσια είκοσι

A.T.

: 61

Άρθρο : ΗΛΜ 23ΣΧ2

Αεροφυλάκιο 10,0μ3 - 16,0ατμ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 23

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την προστασία από το
υδραυλικό πλήγμα των αντλιών, αποτελούμενου βασικά από αεροφυλάκιο ικανότητας 10μ3 - 16ατμ,
αεροσυμπιεστή, στόμια, υποδοχείς, υδροδείκτες, ασφαλιστικά μανόμετρα, κρουνούς κλπ.,
περιλαμβανομένης της προστατευτικής βαφής, των δαπανών δοκιμής, ως και κάθε μικροϋλικό, δαπάνη
ή εργασία για την έντεχνη κατασκευή, καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21.000,00
(Ολογράφως) : είκοσι μία χιλιάδες

A.T.

: 62

Άρθρο : ΗΛΜ 23ΣΧ3

Αεροφυλάκιο 15,0μ3 - 30,0ατμ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 23

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την προστασία από το
υδραυλικό πλήγμα των αντλιών, αποτελούμενου βασικά από αεροφυλάκιο όγκου 15,00μ3 και ικανότητας
30ατμ, αεροσυμπιεστή, στόμια, υποδοχείς, υδροδείκτες, ασφαλιστικά μανόμετρα, κρουνούς κλπ.,
περιλαμβανομένης της προστατευτικής βαφής, των δαπανών δοκιμής, ως και κάθε μικροϋλικό, δαπάνη
ή εργασία για την έντεχνη κατασκευή, καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 41.000,00
(Ολογράφως) : σαράντα μία χιλιάδες

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.09

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6651.1
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.050,00
(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T.

: 64

Άρθρο : ΗΛΜ 80ΣΧ1

Οριζόντιο αντλητικό συγκρότημα 150μ3/ω σε 240μΣΥ

Σχετικό :

Κωδικοί αναθεώρησης:

ΗΛΜ 80

50%

ΗΛΜ 81

50%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους οριζοντίου αντλητικού
συγκροτήματος παροχής 150μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 240μΣΥ, που περιλαμβάνει φυγοκεντρική αντλία,
τριφασικό στεγανό ηλεκτροκινητήρα βραxυκυκλωμένου δρομέα, ελαστικό σύνδεσμο σύνδεσης αυτών με
προφυλακτικό κάλυμμα, μανόμετρα και xαλύβδινη βάση έδρασης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτημα,
μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήματος όπως στα
συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης προδιαγράφεται και φαίνεται.
Τιμή ενός τεμ ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 31.900,00
(Ολογράφως) : τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια

A.T.

: 65

Άρθρο : ΗΛΜ 80ΣΧ2

Κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα 150μ3/ω σε 100μΣΥ

Σχετικό :

Κωδικοί αναθεώρησης:

ΗΛΜ 80

50%

ΗΛΜ 81

50%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους κατακόρυφου
αντλητικού συγκροτήματος παροχής 150μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 100μΣΥ, που περιλαμβάνει αντλία,
τριφασικό στεγανό ηλεκτροκινητήρα βραxυκυκλωμένου δρομέα, σύνδεσμο σύνδεσης αυτών, κατακόρυφη
στήλη για βάθος τοποθέτησης μέχρι 5,0μ, μανόμετρα και χυτοσιδηρά βάση έδρασης και γενικά κάθε
αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του
συγκροτήματος όπως στα συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης προδιαγράφεται και φαίνεται.
Τιμή ενός τεμ ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21.600,00
(Ολογράφως) : είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια

A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.16ΣΧ2

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως, DN 150, PN 16 atm

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 84

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής
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τύπου ελαστικής εμφράξεως.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης, οι γαλβανισμένοι κοχλίες
στερέωσης καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικρουλικό που θα απαιτηθεί.
Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα
τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
DN 150, PN 16 atm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 383,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα τρία

A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Γ\13.16ΣΧ3

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως, DN 150, PN 40 atm

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 84

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής
τύπου ελαστικής εμφράξεως.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης, οι γαλβανισμένοι κοχλίες
στερέωσης καθώς και κάθε άλλο υλικό ή μικρουλικό που θα απαιτηθεί.
Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα
τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες
ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
DN 150, PN 40 atm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 788,00
(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα οκτώ

A.T.

: 68

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ1

Χαλυβδοσωλήνες DN100

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως DN100, αποτελούμενης από ευθύγραμμο
τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια
σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως,
με τη δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,90
(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ2

Χαλυβδοσωλήνες DN150

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως DN150, αποτελούμενης από ευθύγραμμο
τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια
σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως,
με τη δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,50
(Ολογράφως) : πενήντα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 70

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ3

Χαλυβδοσωλήνες DN200

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως DN200, αποτελούμενης από ευθύγραμμο
τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια
σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως,
με τη δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 74,60
(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ4

Χαλυβδοσωλήνες DN250

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως DN250, αποτελούμενης από ευθύγραμμο
τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια
σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως,
με τη δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 103,30
(Ολογράφως) : εκατόν τρία και τριάντα λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ5

Χαλυβδοσωλήνες DN350

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως DN350, αποτελούμενης από ευθύγραμμο
τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια
σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως,
με τη δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός m ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 151,30
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ένα και τριάντα λεπτά

A.T.

: 73

Άρθρο : ΗΛΜ 63ΣΧ1

Γερανογέφυρα αντλιοστασίου ηλεκτροκίνητη 3,2τον - 7,0μ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας πλήρους ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας μετά
του φορείου, του παλάγκου ως και παντός απαιτούμενου μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας για την
καλή λειτουργία αυτής.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 17.800,00
(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια

Σελίδα 36 από 44

Τιμολόγιο μελέτης

A.T.

: 74

Άρθρο : ΗΛΜ 63ΣΧ2

Μονοράγα αντλιοστασίου χειροκίνητη 1,5τον

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας πλήρους χειροκίνητης μονοράγας 1,5τον μετά
του φορείου, του παλάγκου ως και παντός απαιτούμενου μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας για την
καλή λειτουργία αυτής.
(1 τεμ)
Τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3.800,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

A.T.

: 75

Άρθρο : ΗΛΜ 82ΣΧ6

Σιδηροτροχιά γερανογέφυρας

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 82

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση μιας σιδηροτροxιάς κυλίσεως γερανογέφυρας
από μορφοσίδηρο με τα απαραίτητα μικροϋλικά αγκυρώσεως, στερεώσεως, κατασκευή ικριωμάτων και
xρήση ανυψωτικών μέσων για εγκατάσταση σιδηροτροxιάς κλπ. μετά των δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(kg)
Τιμή ενός kg ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Γ\11.05ΣΧ

Σιδηροκατασκευέs

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6751

100%

Για την κατασκευή, τοποθέτηση και ελαιοχρωματισμό ενός χιλιογράμμου εξαρτημάτων απλών σιδηρών
κατασκευών, από χαλυβόφυλλα ή μορφοσίδηρο, οιασδήποτε διατομής, απλής κατασκευής και
τοποθετήσεως που δεν απαιτεί εργασία μηχανουργού, μεταλλικές κλίμακες`, εσχάρες καλωδίων,
στηρίγματα πινάκων, καλύμματα ανθρωποθυρίδων κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή,
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και το γαλβάνισμα,
όπου χρειάζεται, και ο χρωματισμός τους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών του βάρους.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,66
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΗΛΜ 19ΣΧ

Πυροσβεστήρας κόνεως 6 Χγρ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους επίτοιxου φορητού πυροσβεστήρα με
εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα είναι με γόμωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση κοντά
σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε χαρακτηριζόμενος με το
σύμβολο Pa και τα χρώματα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), σύμφωνα
με το Ελληνικό Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήματα που συνιστά η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει
ορατή ένδειξη της ετοιμότητας για χρήση ή της ανάγκης αναγόμωσής του.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία
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A.T.

: 78

Άρθρο : ΗΛΜ 48ΣΧ2

Καλωδίωση τηλεμετάδοσης στοιχείων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 48

100%

Για την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης τηλεμετάδοσης δι' ειδικού καλωδίου αντιτρωκτικής
προστασίας 12 οπτικών ινών τουλάχιστον τοποθετημένης εντός χάνδακα, προστατευομένης δια
πλαστικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο ονομαστικής διαμέτρου DN50, PN10 ή εντός γαλβανισμένου
σωλήνα μετά στηριγμάτων όπου απαιτούνται, μετά της αναλογίας των φρεατίων έλξης ή διακλάδωσης
των ειδικών μουφών συνδέσεως και των στοιχείων ενδιάμεσης διακλάδωσης χωρίς όμως τις εκσκαφές
και επιxώσεις κ.λπ.
(1m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,50
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 79

Άρθρο : ΗΛΜ 86ΣΧ

Μετασχηματιστής 630KVA - 20/0,4KV

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 86

100%

Μετασχηματιστής ισχύος 630KVA σειράς 20KV, υπαίθριου τύπου, τάσεως δευτερεύοντος 400/230V,
ελαιόψυκτος. Ο Μ/Τ θα φέρει μονωτήρες υψηλής και χαμηλής τάσεως, δοχείο λαδιού με τον δείκτη
στάθμης, θερμόμετρο με μεγιστοδείκτη, στρόφιγγα δειγματοληψίας και εκκενώσεως, αφυγραντήρα
αέρα, τροχούς κυλίσεως κλπ. πλήρης με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, εγκαταστάσεως σε
έτοιμη βάση κλπ., δηλαδή προμήθεια φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγμένες σε
εργασία, καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως με τα καλώδια αφίξεως και αναχωρήσεως
και δοκιμές παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 9.400,00
(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες τετρακόσια

A.T.

: 80

Άρθρο : ΗΛΜ 88ΣΧ

Κυψέλη μέσης τάσης 20KV

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 88

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας πλήρους μεταλλικής κυψέλης μέσης τάσεως 20KV
δύο (2) τουλάχιστον πεδίων για ένα μετασχηματιστή μέχρι 630KVA μεθ' απάντων των απαιτουμένων
οργάνων προστασίας ως και πάντων των ακροκαλωδίων 20 ΚV εντός της κυψέλης και στους
μετασχηματιστές και επί του στύλου ΔΕΗ και των αλεξικεραύνων προστασίας για την σύνδεση αυτών
και παράδοση σε καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21.000,00
(Ολογράφως) : είκοσι μία χιλιάδες

A.T.

: 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8780.1.4ΣΧ

Καλώδιο N2XSY 1 x 70 τ.χ.

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Για την προμήθεια, μεταφορά
καλωδίου τάσης 20 KV, τύπου
προστατευτικών σωλήνων στον
διάστρωση άμμου και τούβλων
σε προκατασκευασμένο αύλακα
λειτουργία.
(1 m)
Τιμή ενός
Ευρώ

ΗΛΜ 47

100%

και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους μονοπολικού θερμοπλαστικού
N2XSY, διατομής χαλκού 1 x 70 τ.χ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη
στύλο Δ.Ε.Η. ή κατά την διέλευση τοίχων, η εκσκαφή του χαντακιού,
επικάλυψης εντός του εδάφους ή η αναλογία της εσχάρας τοποθέτησης
καλωδίων, η σύνδεση και κάθε άλλη εργασία για την παράδοση σε καλή

m ευρώ

(Αριθμητικά): 27,35
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.16

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 300 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 1
Μονοπολικό
0
8773. 1. 16 Διατομής 1 Χ 300
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,75
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1.13

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 150 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 1
Μονοπολικό
0
8773. 1. 13 Διατομής 1 Χ 150
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 21,37
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.9

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης
διατομής διατομής 3 Χ 240 + 120 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 4
Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένης διατομής
8773. 4. 9 Διατομής 3 Χ 240 + 120
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 107,13
(Ολογράφως) : εκατόν επτά και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.6

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης
διατομής διατομής 3 Χ 120 + 70 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 4
Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένης διατομής
8773. 4. 6 Διατομής 3 Χ 120 + 70
mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 58,09
(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εννέα λεπτά

A.T.

: 86

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.4.2

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης
διατομής διατομής 3 Χ 35 + 16 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 47
100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 4
Τριπολικό με ουδέτερη
μειωμένης διατομής
8773. 4. 2 Διατομής 3 Χ 35 + 16
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,07
(Ολογράφως) : είκοσι και επτά λεπτά

A.T.

: 87

Άρθρο : ΗΛΜ 89ΣΧ1

Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου από μετασχηματιστή 630KVA

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 89

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πεδίου χαμηλής
τάσεως του αντλιοστασίου, ηλεκτροδοτούμενο από μετασχηματιστή, που περιλαμβάνει το γενικό πεδίο
τροφοδοσίας των αντλητικών συγκροτημάτων, τις γραμμές αντιστάθμισης, το πεδίο βοηθητικών
καταναλώσεων, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και
συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων (κως)
συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας
για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 16.000,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες

A.T.

: 88

Άρθρο : ΗΛΜ 89ΣΧ3

Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου από ΔΕΗ 3x400A

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 89

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πεδίου χαμηλής
τάσεως του αντλιοστασίου, ηλεκτροδοτούμενο απ' ευθείας από την ΔΕΗ 3x400A, που περιλαμβάνει το
γενικό πεδίο τροφοδοσίας των αντλητικών συγκροτημάτων, τις γραμμές αντιστάθμισης, το πεδίο
βοηθητικών καταναλώσεων, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως
συναρμολογημένου και συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των
ακροπεδίλων (κως) συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού,
δαπάνης ή εργασίας για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.785,00
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ογδόντα πέντε

A.T.

: 89

Άρθρο : ΗΛΜ 89ΣΧ4

Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος 200KW με ομαλό εκκινητή

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 89

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής
τάσεως, τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος, με σύστημα ομαλής εκκίνησης (SOFT STARTER),
200KW, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και
συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων (κως)
συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας
για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 7.200,00
(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες διακόσια

A.T.

: 90

Άρθρο : ΗΛΜ 89ΣΧ5

Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος με αστέρα - τρίγωνο 75KW

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 89

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής
τάσεως, τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος, με διάταξη αυτόματης μεταγωγής από αστέρα σε
τρίγωνο 75KW, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και
συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων (κως)
συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας
για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.300,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια

A.T.

: 91

Άρθρο : ΗΛΜ 45ΣΧ1

Αλεξικέραυνο - Γειώσεις αντλιοστασίου Κεφαλαρίου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους
εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου - θεμελειακής γειώσεως αντλιοστασίου Κεφαλαρίου, δηλαδή αγωγών
χαλκού, ταινιών χαλκού, στηριγμάτων, συνδετήριων εξαρτημάτων, για την κατασκευή της γειώσεως
και τη σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών με τη γείωση με κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό, δαπάνη ή
εργασία, ώστε η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων να είναι πλήρης σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης.
(1τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6.600,00
(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες εξακόσια

A.T.

: 92

Άρθρο : ΗΛΜ 45ΣΧ2

Αλεξικέραυνο - Γειώσεις αντλιοστασίου

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους
εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου - θεμελειακής γειώσεως αντλιοστασίου Δρίζας, δηλαδή αγωγών χαλκού,
ταινιών χαλκού, στηριγμάτων, συνδετήριων εξαρτημάτων, για την κατασκευή της γειώσεως και τη
σύνδεση όλων των μεταλλικών μερών με τη γείωση με κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό, δαπάνη ή
εργασία, ώστε η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων να είναι πλήρης σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης.
(1τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3.500,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 93

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8972.1.4ΣΧ

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού 2x36W
επιμήκους βιομηχανικού τύπου με ανακλαστήρα, τύπου γωνιακού ή οροφής, για δύο λαμπτήρες.
Περιλαμβάνονται το πηνίο, ο πυκνωτής και οι λαμπτήρες του φωτιστικού σώματος και κάθε άλλο
απαραίτητο υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αντιστοιχεί σε
ένα φωτιστικό σώμα, όπως πίνακας καλώδια, σωλήνες, ρευματοδότες κλπ.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 335,00
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε
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A.T.

: 94

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8972.1.7ΣΧ

Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x58 W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού 2x58 W
επιμήκους βιομηχανικού τύπου με ανακλαστήρα, τύπου γωνιακού ή οροφής, για δύο λαμπτήρες.
Περιλαμβάνονται το πηνίο, ο πυκνωτής και οι λαμπτήρες του φωτιστικού σώματος και κάθε άλλο
απαραίτητο υλικό και μικροϋλικό απαραίτητο για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αντιστοιχεί σε
ένα φωτιστικό σώμα, όπως πίνακας καλώδια, σωλήνες, ρευματοδότες κλπ.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T.

: 95

Άρθρο : ΗΛΜ 60ΣΧ

Αρματούρα στεγανή 100W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μιας στεγανής αρματούρας 100W με διαφανές
κάλυμμα και λαμπτήρα 100W περιλαμβανομένης και της αντιστοιχούσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 96

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.6ΣΧ

Φωτιστικό σώμα υπαίθριου τύπου με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου 1x125W

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός φωτιστικού σώματος υπαίθριου τύπου
για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως, ισχύος 1x125W στεγανού. Περιλαμβάνονται πηνίο,
εκκινητής, λαμπτήρες, βάση στερεώσεως (βραχίονας) σε τοίχο κτιρίου και κάθε άλλο υλικό ή
μικροϋλικό, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ). Δηλαδή
προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού, λαμπτήρων, παροχικών καλωδίων, οργάνων αφής, και της
αναλογίας του πίνακα φωτισμού, σύμφωνα με τα σχέδια και μικροϋλικών στον τόπο του έργου και
εργασία εγκ/σης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 430,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα

A.T.

: 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8974.3.4ΣΧ2

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 1 x 8W, με βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με
ίνες γυαλιού, κάλυμμα από πολυκαρβονικό πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), και ενσωματωμένη διάταξη
εφεδρικής τροφοδοσίας από μπαταρίες Ni?cd, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού,
λαμπτήρων, παροχικών καλωδίων, οργάνων αφής, και της αναλογίας του πίνακα φωτισμού, σύμφωνα με
τα σχέδια και μικροϋλικών στον τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 380,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T.

: 98

Άρθρο : ΗΛΜ 22ΣΧ

Αντλητικό συγκρότημα στραγγιδίων

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 22

100%
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Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων παροχής 4 μ3/ω για μανομετρικό ύψος 10 μ, με
την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση, πλήρες με
τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)
τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 540,50
(Ολογράφως) : πεντακόσια σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 99

Άρθρο : ΗΛΜ 52ΣΧ1
Σχετικό :

Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι τέσσερις (4) αντλίες χωρίς
υποσταθμό.
Κωδικοί αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
25%
ΗΛΜ 55

25%

ΗΛΜ 53

25%

ΗΛΜ 56

25%

Σύστημα αυτομάτου ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι τέσσερις (4)αντλίες χωρίς υποσταθμό, αποτελούμενο
βασικά από πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου εκκινήσεως και στάσεως των αντλιών με
προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, με σημάνσεις υπερέντασης κινητήρος, λειτουργίας αντλίας κλπ.,
τη σύνδεση προς την στάθμη αναρροφήσεως, τα συστήματα εκκίνησης-στάσης των αντλιών, το
παροχόμετρο, τις σημάνσεις λειτουργίας και βλάβης, την δυνατότητα τηλεμετάδοσης σε Κέντρο
Ελέγχου ορισμένων από τις ενδείξεις και σημάνσεις, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων
οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων εκτός της καλωδιώσεως τηλεμετάδοσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του συστήματος
αυτοματισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
τιμή ενός τεμ. ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 26.400,00
(Ολογράφως) : είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια

A.T.

: 100

Άρθρο : ΗΛΜ 52ΣΧ2
Σχετικό :

Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι τέσσερις (4) αντλίες με
υποσταθμό.
Κωδικοί αναθεώρησης:
ΗΛΜ 52
25%
ΗΛΜ 55

25%

ΗΛΜ 53

25%

ΗΛΜ 56

25%

Σύστημα αυτομάτου ελέγχου αντλιοστασίου μέχρι τέσσερις (4)αντλίες με υποσταθμό, αποτελούμενο
βασικά από πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου εκκινήσεως και στάσεως των αντλιών με
προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, με σημάνσεις υπερέντασης κινητήρος, λειτουργίας αντλίας κλπ.,
τη σύνδεση προς την στάθμη αναρροφήσεως, τα συστήματα εκκίνησης-στάσης των αντλιών, το
παροχόμετρο, τις σημάνσεις λειτουργίας και βλάβης, την δυνατότητα τηλεμετάδοσης σε Κέντρο
Ελέγχου ορισμένων από τις ενδείξεις και σημάνσεις, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων
οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων εκτός της καλωδιώσεως τηλεμετάδοσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του συστήματος
αυτοματισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
τιμή ενός τεμ. ευρώ
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 31.200,00
(Ολογράφως) : τριάντα μία χιλιάδες διακόσια

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
ANGELOPOULOS
Ημερομηνία: 2018.01.23 14:09:07 EET
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