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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης
και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

"Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον
αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών
μέσων.
1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο
περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων
γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής

Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών,
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε
κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών
κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή
του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά,
οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους
από το Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων
και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε
είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών,
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες
σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.,
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών
στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών

και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ.
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.4

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών
είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των
εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει
ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν
λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους
εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν
οι όροι του παρόντος.
2.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη
υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented)
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.

Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ,
η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ (€) δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες
τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή
φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων,
μικρής
κλίμακας
εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του
παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του
μεταφορικού έργου).
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α.Τ. Α1
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01: Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και
διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από
50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: μηδέν και εξήντα δύο λεπτά (0,62)

Α.Τ. Α1α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,65 x 0,62 = 0,20 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 0,20 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: μηδέν και είκοσι λεπτά (0,20)

Α.Τ.Α2
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.02*: Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με την
φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και
διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από
50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: μηδέν και ογδόντα δύο λεπτά (0,82)

Προστίθεται μεταφορά 5km x 0.25 (όπου 0,25 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5km για οδούς κακής βατότητας)
5 km x 0,25 = 1,25
Άρα 0,82 + 1,25 = 2,07
Ευρώ

: δύο και επτά λεπτά (2,07)

Α.Τ. Α2α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.02*.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.02 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,65 x 0,82 = 0,27 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 0,27 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: μηδέν και είκοσι επτά λεπτά (0,27)

Α.Τ. Α3
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.01: Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη,
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση εκρηκτικών, με την κοπή και εκρίζωση
υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από
50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: τέσσερα και δέκα λεπτά (4,10)

Α.Τ. Α3α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,70
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,70 x 4,10 = 1,44 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 1,44 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά (1,44)

Α.Τ. Α4
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.02*: Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης
σε οποιαδήποτε απόσταση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055)
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη,
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση εκρηκτικών, με την κοπή και εκρίζωση
υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από
50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης
: κυβικό μέτρο (m³)
Ευρώ

: τέσσερα και τριάντα λεπτά (4,30)

Προστίθεται μεταφορά 5 km x 0,25 (όπου 0,25 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας.
5 km x 0,25 = 1,25
Άρα 4,30 + 1,25 = 5,55
Ευρώ

: πέντε και πενήντα πέντε λεπτά (5,55)

Α.Τ. Α4α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.02*.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.02.02* λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,70
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,70 x 4,30 = 1,51 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 1,51 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικό μέτρο (m³)

Ευρώ

: ένα και πενήντα ένα λεπτά (1,51)

Α.Τ. Α5
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.01.01* Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ. συμβατικών μέσων
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ.)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την

εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα
προϊόντα της καθαίρεσης.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m3)

Ευρώ

: σαράντα ένα και είκοσι λεπτά (41,20 €)

Προστίθεται μεταφορά 5 km x 0,25 (όπου 0,25 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας.
5 km x 0,25 = 1,25
Άρα 41,20 + 1,25 = 42,45
Ευρώ

: σαράντα δύο και σαράντα πέντε λεπτά (42,45)

Α.Τ. Α5α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.01.01*.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.01.01* λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 1,00
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................ 0,5x 1,00 x 41,20 = 20,60 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................. 20,60 €
Μονάδα μέτρησης
Ευρώ

: κυβικά μέτρα (m3)
: είκοσι και εξήντα λεπτά (20,60 €)

Α.Τ. Α6
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.02.02*: Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα
με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης
σε οποιαδήποτε απόσταση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054)
Καθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την

κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός
και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και όταν δεν
υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και
μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.
Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται
με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.
Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση
στοιχείων πραγματοποιουμένων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη
εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιουμένων μεταφορών και η τήρηση των σχετικών
στοιχείων.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m3)

Ευρώ

: μηδέν και εβδομήντα δύο λεπτά (0,72)

Προστίθεται μεταφορά 5 km x 0,25 (όπου 0,25 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας.
5 km x 0,25 = 1,25
Άρα 0,72 + 1,25 = 1,97
Ευρώ

: ένα και ενενήντα επτά λεπτά (1,97)

Α.Τ. Α6α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 4.02.02*.α. Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 4.02.02* λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,95
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,95 x 0,72 = 0,34 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................... 0,34 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m3)

Ευρώ

: μηδέν και τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34)

Α.Τ. Α7
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.03: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή
βενζινοκίνητα, ισχύος 3,0 έως 5,0 ΗΡ
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108)

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:
Ισχύος 3,0 έως 5,0 ΗΡ
Τιμή μονάδος : ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος
Μονάδα μέτρησης

: ώρα (h)

Ευρώ

: πέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.Τ. Α7α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.03.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 6.01.01.03 λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,73
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................ 0,5 x 0,73 x 5,60 = 2,04 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................... 2,04 €
Μονάδα μέτρησης

: ώρα (h)

Ευρώ

: δύο και τέσσερα λεπτά (2,04)

Α.Τ. Α8
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών ή εκβραχισμών με την έκριψη, διάστρωση
κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*],
ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή μονάδος : Για ένα κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

Α.Τ. A8α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,98
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................ 0,5 x 0,98 x 4,50 = 2,21 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................... 2,21 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: δύο και είκοσι ένα λεπτά (2,21)

Α.Τ. A9
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10*: Επίχωση με προϊόντα προέλευσης δανειοθαλάμου, με την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30cm, διαβροχή και συμπύκνωση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη,
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος
[*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή μονάδος: Για ένα κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου.
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

Προστίθεται μεταφορά 10 km x 0,21 (όπου 0,21 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας).

10 km x 0,21 = 2,10
Άρα 4,50 + 2,10 = 6,60
Ευρώ

: έξι και εξήντα λεπτά (6,60)

Α.Τ. A9α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10*.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10* λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,98
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,98 x 4,50 = 2,21 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 2,21 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: δύο και είκοσι ένα λεπτά (2,21)

Α.Τ. A10
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01*: Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067)
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του
έργου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση,
των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού
εξοπλισμού.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή μονάδος: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: τέσσερα και εξήντα λεπτά (4,60)

Προστίθεται μεταφορά 10 km x 0,21 (όπου 0,21 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας).
10 km x 0,19 = 1,90
Άρα 4,60 + 1,90 = 6,50
Ευρώ

: έξι και πενήντα λεπτά (6,50)

Α.Τ. A10α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01*.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.09.01* λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50
Συντελεστής Εργατικών = 0,58
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .................................................. 1,5 x 40,00 = 60,00 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,58 x 4,60 = 1,33 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................. 61,33 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εξήντα ένα και τριάντα τρία λεπτά (61,33)

Α.Τ. A11
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.08* Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1)
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α.

Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της 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)
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: πέντε και εβδομήντα λεπτά (5,70)

Προστίθεται μεταφορά 10 km x 0,21 (όπου 0,21 συντελεστής αναγωγής για τον υπολογισμό της
μεταφορικής δαπάνης σε απόσταση μικρότερη των 5 km για οδούς κακής βατότητας).
10 km x 0,19 = 1,90
Άρα 5,70 + 1,90 = 7,60
Ευρώ

: επτά και εξήντα λεπτά (7,60)

Α.Τ. A11α

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.08*.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.08* λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = 1,50
Συντελεστής Εργατικών = 0,58
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .................................................. 1,50 x 40,0 = 60,00 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................................. 0,5 x 0,58 x 5,7 = 1,65 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................. 61,65 €
Μονάδα μέτρησης
: κυβικά μέτρα (m³)
Ευρώ
: εξήντα ένα και εξήντα πέντε λεπτά (61,65)

Α.Τ. B1
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την
- 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 μονάδος : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το
σκυρόδεμα.
-

Μονάδα μέτρησης

: τετραγωνικά μέτρα (m2)

Ευρώ

: οκτώ και είκοσι λεπτά (8,20 €)

Α.Τ. B1α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,93
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,93 x 8,20 = 3,81 €
Σύνολο προσαύξησης: .................................................................................................... 3,81 €
Μονάδα μέτρησης

: τετραγωνικά μέτρα (m2)

Ευρώ

: τρία και ογδόντα ένα λεπτά (3,81 €)

Α.Τ. B2
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.01: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος κατηγορίας C8/10
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6323)
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. Για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.
Τιμή μονάδος : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης
: κυβικά μέτρα (m³)
Ευρώ
: εξήντα επτά (67,00)

Α.Τ. B2α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 2,33
Συντελεστής Εργατικών = 0,63
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .................................................. 2,33 x 40,0 = 93,20 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ....................................................... 0,5 x 0,63 x 67,00 = 21,11 €
Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 114,31 €
Μονάδα μέτρησης
: κυβικά μέτρα (m³)
Ευρώ

: εκατόν δεκατέσσερα και τριάντα ένα λεπτά (114,31)

Α.Τ. B3
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος κατηγορίας C12/15
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326)
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. Για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή μονάδος : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης
: κυβικά μέτρα (m³)
Ευρώ

: εβδομήντα επτά (77,00 €)

Α.Τ. B3α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 2,32
Συντελεστής Εργατικών = 0,69
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .................................................. 2,32 x 40,0 = 92,80 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ....................................................... 0,5 x 0,69 x 77,00 = 26,57 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................ 119,37 €
Μονάδα μέτρησης
: κυβικά μέτρα (m³)
Ευρώ

: εκατόν δεκαεννέα και τριάντα επτά λεπτά(119,37 €)

Α.Τ. Β4
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος κατηγορίας C20/25
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329)
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. Για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή μονάδος : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: ογδόντα οκτώ (88,00)

Α.Τ. Β4α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05 λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = 2,22
Συντελεστής Εργατικών = 0,67
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................... 2,22 x 40,00 = 88,80 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ..................................................... 0,50 x 0,67 x 88,00 = 29,48 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................ 118,28 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ : εκατόν δεκαοκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά (118,28)

Α.Τ. Β5
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.06: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος κατηγορίας C25/30
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329)
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. Για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.
Τιμή μονάδος : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: ενενήντα τρία (93,00)

Α.Τ. Β5α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.06.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.06 λόγω ειδικών συνθηκών.
Συντελεστής Μεταφορικών = 2,22
Συντελεστής Εργατικών = 0,67
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 2,22 x 40,00 = 88,80 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ...................................................... 0,50 x0,67 x 93,00 = 31,16 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................ 119,96 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εκατόν δεκαεννέα και ενενήντα έξι λεπτά (119,96)

Α.Τ. Β6
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.5.10: Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2551)
Κατασκευή βάθρων και των συνδεδεμένων με αυτά πτερυγίων, τοίχων και λεπτοτοίχων,
υποστυλωμάτων γεφυρών κατακορύφων ή κεκλιμένων (π.χ. μορφής V) και επένδυσης
πασσαλοσυστοιχιών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στα τμήματα των στοιχείων αυτών σε στάθμη έως 10,0 m από το
έδαφος, καθώς και στα θωράκια, προσκεφάλαια, δοκούς έδρασης γεφυρών και κεφαλόδεσμους που
εδράζονται σε μεσόβαθρα ύψος μέχρι 10,0 m από το έδαφος.
Τιμή μονάδος : ανά κυβικό μέτρο
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εκατόν εξήντα έξι (166,00)

Α.Τ. Β6α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.5.10.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β-29.5.10 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 2,22
Συντελεστής Εργατικών = 0,67

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .................................................. 2,22 x 40,0 = 88,80 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ....................................................... 0,5 x 0,67 x 166,0 = 55,61 €
Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 144,41 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εκατόν σαράντα τέσσερα και σαράντα ένα λεπτά (144,41)

Α.Τ. Β7
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων Β500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311)
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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός
του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

5,0

B500Α


5,5



6,0





B500C

Ονομ.

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α




μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)

B500C




Ονομ.
διατομή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C
7,5

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α


B500C





Ονομ.

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α


B500C



Ονομ.
διατομή

μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)
44,2

0,347



50,3

0,395

8,0



10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86

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 προβλέπετε 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 μονάδος : ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: μηδέν και ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98)

Α.Τ. Β7α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26.α : Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,65 x 0,98 = 0,32 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 0,36 €
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: μηδέν και τριάντα έξι λεπτά (0,36)

Α.Τ. Β8
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.24: Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6313)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση οπλισμού
σκυροδεμάτων από ανοξείδωτους χάλυβες, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 01-0201-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τιμή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ανοξείδωτου χάλυβα, τόσο για λείες όσο και για
για ράβδους με νευρώσεις, οποιασδήποτε διατομής.
Τιμή μονάδος : ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου οπλισμού, βάσει αναλυτικών πινάκων οπλισμού
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: τέσσερα και εξήντα λεπτά (4,60)

Α.Τ. Β8α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.24.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.24 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,65 x 4,60 = 1,50 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 1,54 €
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά (1,54)

Α.Τ. Β9
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3: Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-7018)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας 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, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων,
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός
του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

5,0

B500C

B500Α


5,5



6,0





B500C

Ονομ.

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α




μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)

B500C




Ονομ.
διατομή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

6,5





33,2

0,260

7,0





38,5

0,302

7,5





44,2

0,347



50,3

0,395

8,0









10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500Α

B500C


Ονομ.

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α

Ονομ.
διατομή

μάζα/
μέτρο

(mm2)
(kg/m)

14,0

B500C


16,0



18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

9,86



B500C


154

1,21



201

1,58

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
•
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
•

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).
•
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). Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.
•

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή μονάδος : ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: ένα και δεκαπέντε λεπτά (1,15)

Α.Τ. Β9α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Β-30.3 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,65 x 1,15 = 0,37 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 0,41 €
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: μηδέν και σαράντα ένα λεπτά (0,41)

Α.Τ. Β10
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07: Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους μέχρι 2cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)
Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού τύπου
Flexcell ή αναλόγου, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03
"Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα".
Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των λωρίδων την
παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η απόξεση επιφανειακής
στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, μετά την σκλήρυνση του
σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του αρμού.
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών
(περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού).
Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας προσαρμόζεται
αναλογικά με το πάχος.
Τιμή μονάδος : ανά τετραγωνικό μέτρο
Μονάδα μέτρησης

: τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ

: δώδεκα και σαράντα λεπτά (12,40)

Α.Τ. Β10α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0200
Συντελεστής Εργατικών = 0,74
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0200 x 40,0 = 0,80 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ......................................................... 0,5 x 0,74 x 12,40 = 4,59 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 5,39 €
Μονάδα μέτρησης

: τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ :

πέντε και τριάντα εννέα λεπτά (5,39)

Α.Τ. Β11
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02: Σφράγιση αρμού με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373)
Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων
κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού με υψηλή αντοχή στις συνθήκες
περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), εφαρμοζόμενο
εν ψυxρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και την ΕΤΕΠ 08-05-0205 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
▪ η προμήθεια της πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού πρόσφυσης
(primer), άν απαιτείται
▪ η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο
για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαπτες λωρίδες πλήρωσης
τύπου Flexcell)
▪ ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή
και χωρίς σαθρά μέρη
▪ η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτού.
Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού.
Τιμή μονάδος : ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους σφράγισης αρμού
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά (18,50)

Α.Τ. Β11α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.02 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,74
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ......................................................... 0,5 x 0,74 x 18,50 = 6,85 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 6,89 €
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: έξι και ογδόντα εννέα λεπτά (6,89)

Α.Τ. Β12
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.01: Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
εσωτερικού τύπου (Waterstops), πλάτους 160mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373)
Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, από
PVC-Ρ (πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό
ελαστικό), σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με το
Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της
διατομής του στοιχείου (τοιχώματα και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από
σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02
"Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση του
ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με
παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά
συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και η απομείωση και φθορά των ταινιών.
Τιμή μονάδος : ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: δεκατρία και σαράντα λεπτά (13,40)

Α.Τ. Β12α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0020
Συντελεστής Εργατικών = 0,70
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0020 x 40,0 = 0,08 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ......................................................... 0,5 x 0,70 x 13,40 = 4,69 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 4,77 €
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: τέσσερα και εβδομήντα επτά λεπτά (4,77)

Α.Τ. Β13
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.30: Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6373)
Στεγάνωση αρμών διακοπής σκυροδέτησης (κατασκευαστικοί αρμοί), επιφανειών μεταξύ νέων και
παλαιών σκυροδεμάτων και διακένου οπών διέλευσης σωλήνων μέσα από στοιχεία σκυροδέματος με
διογκούμενες υδροφραγές αποτελούμενες από μίγμα μποντονίτη με εύκαμπτη εξωτερική επικάλυψη από
υφαντό γεωύφασμα, ή παρεμφερές περίβλημα.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση της στεγανωτικής ταινίας και η
τοποθέτησή της σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
Τιμή μονάδος : ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, χωρίς επιμέτρηση των κατά μήκος ματίσεων.
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: εννέα και τριάντα λεπτά (9,30)

Α.Τ. Β13α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.30.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.30 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,74
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,74 x 9,30 = 3,44 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 3,48 €
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: τρία και σαράντα οκτώ λεπτά (3,48)

Α.Τ. Β14
Άρθρο ΝΕΤ σχ. ΥΣΦ 4.01 : Μικροπάσσαλοι Φ250mm, πλήρως κατασκευασμένοι με διάτρηση σε
κάθε είδους έδαφος, τη σκυροδέτηση και τον οπλισμό
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2732)
Κατασκευή μικροπάσσαλων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε κάθε είδους έδαφος και
σε οποιοδήποτε βάθος, σύμφωνα με την μελέτη δημοπράτησης και την ΕΤΕΠ 12-03-07-00
¨Μικροπάσσαλοι σηράγγων¨
Στην τιμή μονάδας περιλαμβανεται:
•

•
•

η προμήθεια επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών για την παρασκευή του
σκυροδέματος ή του σιμεντενέματος πλήρωσης, του σιδηρού οπλισμού από χαλύβδινο σωλήνα
άνευ ραφής ή από κλωβό με ράβδους χάλυβα οπλισμού και των λοιπών μικροϋλικών
η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού
η διάτρηση της οπής και η κατασκευή του μικροπασσάλου ανεξαρτήτως συνθηκών (παρουσία
νερού κλπ.)

Τιμή ανά μέτρο (μμ) μικροπασσάλου διαμέτρου έως 250 mm, πλήρους με την διάτρηση, την σκυροδέτηση
και τον οπλισμό.
Τιμή μονάδος : ανά μέτρο (μμ) μικροπασσάλου διαμέτρου έως 250 mm
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Για μικροπασσάλους διαμέτρου 17cm :

57,00 €

Για μικροπασσάλους διαμέτρου 25cm :

(252/172) x 57.00 € = 123,27 €

Πρόσθετο κόστος για ανοξείδωτο οπλισμό:

(4,6-0,98)€x18,34kg/μμ=66,39 €
Σύνολο:

Ευρώ

189,66 €

: εκατόν ογδόντα εννέα και εξήντα έξι λεπτά (189,66)

Α.Τ. Β14α
Άρθρο ΝΕΤ σχ. ΥΣΦ 4.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ σχ. ΥΣΦ 4.01 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 0,74
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ..................................................... 0,5 x 0,74 x 189,66 = 70,17 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................. 70,17 €
Μονάδα μέτρησης

: μέτρο (m)

Ευρώ

: εβδομήντα και δεκαεπτά λεπτά (70,17)

Α.Τ. Β15
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 43.56: Ξυστές επενδύσεις τοίχων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4356.1)
Ξυστές επενδύσεις τοίχων
Τιμή μονάδος : ανά κυβικό μέτρο (m³)
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εκατόν ενενήντα έξι (196,00)

Α.Τ. Β15α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 43.56.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 43.56 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 3,4600
Συντελεστής Εργατικών = 0,82
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................ 3,4600 x 40,0 = 138,40 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ..................................................... 0,5 x 0,82 x 196,00 = 80,36 €
Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 218,76 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: διακόσια δεκαοκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά (218,76)

Α.Τ. Β16
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 42.11.03: Αργολιθοδομή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμέντου, δύο
ορατών όψεων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213)
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως
τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.
Τιμή μονάδος : ανά κυβικό μέτρο (m³)
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εβδομήντα πέντε (75,00)

Α.Τ. Β16α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 42.11.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 42.11.03 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 3,4000
Συντελεστής Εργατικών = 0,80
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ............................................ 3,4000 x 40,0 = 136,00 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ....................................................... 0,5 x 0,80 x 75,00 = 30,00 €
Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................... 166,00 €
Μονάδα μέτρησης

: κυβικά μέτρα (m³)

Ευρώ

: εκατόν εξήντα έξι (166,00)

Α.Τ. Β17
Άρθρο : Αποκατάσταση και ενίσχυση της παλιάς γέφυρας
(Κωδικός Αναθεώρησης)
Αποκατάσταση του κορμού της υφιστάμενης γέφυρας με την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων
σκυροδέματος, τον καθαρισμό και αντιδιαβρωτική προστασία του αποκαλυμμένου οπλισμού και την
τελική αποκατάσταση της διατομής.
Τιμή μονάδος : ανά τεμάχιο
Μονάδα μέτρησης

: τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ

: πέντε χιλιάδες (5.000,00)

Α.Τ. Β17α
Άρθρο .α: Προσαύξηση άρθρου λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = _
Συντελεστής Εργατικών = 1,00
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ....................................................................................
β) Προσαύξηση εργατικών: ............................................. 0,5 x 1,00 x 5.000,00 = 2.500,00 €
Σύνολο προσαύξησης: ............................................................................................ 2.500,00 €
Μονάδα μέτρησης

: τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ

: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00)

Α.Τ. Γ1
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.01.01.06: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου Φ800
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6)
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α]

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

[β]

Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

[γ]
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ]
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο,
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους
εκάστου σωλήνα, ως εξής:
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Μονάδα μέτρησης

: μέτρα (m)

Ευρώ

: εκατόν τρία (103,00)

Α.Τ. Γ1α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.01.01.06.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.01.01.06 λόγω ειδικών
συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,2500
Συντελεστής Εργατικών = 0,65
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: .............................................. 0,2500 x 40,0 = 10,00 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ..................................................... 0,5 x 0,65 x 103,00 = 33,48 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................. 43,48 €
Μονάδα μέτρησης

: μέτρα (m)

Ευρώ

: σαράντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά (43,48)

Α.Τ. Γ2
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02: Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή μονάδος : ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως
της φέρουσας ικανότητας.
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: δύο και ενενήντα λεπτά (2,90)

Α.Τ. Γ2α
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,58
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,58 x 2,90 = 0,84 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 0,88 €
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: μηδέν και ογδόντα οκτώ λεπτά (0,88)

Α.Τ. Γ3
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-4.2: Σιδηρά κιγκλιδώματα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2652)
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα
έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις
βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm
• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα
(διάνοιξη οπής με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής
ή ρητινικής πάκτωσης
• η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση
• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm
Τιμή μονάδος : ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: δύο και εβδομήντα λεπτά (2,70)

Α.Τ. Γ3α
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-4.2.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών:
Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0010
Συντελεστής Εργατικών = 0,75
α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών: ................................................ 0,0010 x 40,0 = 0,04 €
β) Προσαύξηση εργατικών: ........................................................... 0,5 x 0,75 x 2,70 = 1,01 €
Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................... 1,05 €
Μονάδα μέτρησης

: χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ

: ένα και πέντε λεπτά (1,05)
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