
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 13



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 2 από 13



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 3 από 13



Τιμολόγιο μελέτη̋

Σελίδα 4 από 13



Τιμολόγιο μελέτη̋

ΑΡΘΡΑ

Σελίδα 5 από 13



Τιμολόγιο μελέτη̋

A.T. : 01

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.08.01 Καθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με πλευρικό άνοιγμα, χωρί̋ εσχάρα (τύπο̋ Τ)
Καθαρισμό̋ φρεατίου μονού ανοίγματο̋

Κωδικοί αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6120 70%

ΥΔΡ 6107 30%

Kαθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με πλευρικό άνοιγμα (χωρί̋ εσχάρα, τύπο̋ Τ),

από φερτά υλικά και προσχώσει̋ και έλεγχο̋ τη̋ λειτουργία̋ του, ανεξαρτήτω̋ τη̋

θέσεω̋ τη̋ θυρίδα̋ επίσκεψη̋ του θαλάμου (στο πεζοδρόμιο ή το κατάστρωμα τη̋

οδού)

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο (μετά το πέρα̋ των εργασιών καθαρισμού) τη̋

θυρίδα̋ επισκέψεω̋ (καπάκι) του κυρίου θαλάμου ή του φρεατίου επίσκεψη̋ που

βρίσκεται δίπλα στο φρεάτιο υδροσυλλογή̋

β) Η χαλάρωση των προσχώσεων του φρεατίου υδροσυλλογή̋ και του τυχόν

υπάρχοντο̋ παραπλεύρου φρεατίοτ επίσκεψη̋, προκειμένου να ανασυρθούν.

γ) Η ανύψωση των προϊόντων καθαρισμού από το φρεάτιο και η απ' ευθεία̋

φόρτωσή του̋ επί αυτοκινήτου, χειρωνακτικά ή με χρήση μηχανικού εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και προσωρινά στον δρόμο ή

στο πεζοδρόμιο.

δ) Ο καθαρισμό̋ των πλευρικών ανοιγμάτων, καθώ̋ και του αγωγού σύνδεση̋

φρεατίου-συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 110 bar.

ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογή̋ με ασβέστη όπου απαιτείται.

ζ) Ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ και η έκπλυση τη̋ περιοχή̋ του φρεατίου μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών.

η) Η μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιάδήποτε απόσταση και η απόθεσή

του̋ σε επιτρεπόμενε̋ από τι̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋ θέσει̋ απόθεση̋ αποβλήτων.

Επισημαίνεται ότι όταν το άνοιγμα του φρεατίου είναι μήκου̋ μεγαλυτέρου από 1,80

m επιμετράται ω̋ δύο  ανοίγματα.

 Καθαρισμό̋ φρεατίου μονού ανοίγματο̋.

Τιμή ανά άνοιγμα καθαριζόμενου φρεατίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,20

(Ολογράφω̋) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 02

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.08.02 Καθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με πλευρικό άνοιγμα, χωρί̋ εσχάρα (τύπο̋ Τ)
Καθαρισμό̋ για κάθε επιπλέον άνοιγμα

Κωδικοί αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6120 70%

ΥΔΡ 6107 30%

Kαθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με πλευρικό άνοιγμα (χωρί̋ εσχάρα, τύπο̋ Τ),

από φερτά υλικά και προσχώσει̋ και έλεγχο̋ τη̋ λειτουργία̋ του, ανεξαρτήτω̋ τη̋

θέσεω̋ τη̋ θυρίδα̋ επίσκεψη̋ του θαλάμου (στο πεζοδρόμιο ή το κατάστρωμα τη̋

οδού)

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο (μετά το πέρα̋ των εργασιών καθαρισμού) τη̋

θυρίδα̋ επισκέψεω̋ (καπάκι) του κυρίου θαλάμου ή του φρεατίου επίσκεψη̋ που

βρίσκεται δίπλα στο φρεάτιο υδροσυλλογή̋

β) Η χαλάρωση των προσχώσεων του φρεατίου υδροσυλλογή̋ και του τυχόν

υπάρχοντο̋ παραπλεύρου φρεατίοτ επίσκεψη̋, προκειμένου να ανασυρθούν.

γ) Η ανύψωση των προϊόντων καθαρισμού από το φρεάτιο και η απ' ευθεία̋

φόρτωσή του̋ επί αυτοκινήτου, χειρωνακτικά ή με χρήση μηχανικού εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και προσωρινά στον δρόμο ή

στο πεζοδρόμιο.

δ) Ο καθαρισμό̋ των πλευρικών ανοιγμάτων, καθώ̋ και του αγωγού σύνδεση̋

φρεατίου-συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 110 bar.

ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογή̋ με ασβέστη όπου απαιτείται.

ζ) Ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ και η έκπλυση τη̋ περιοχή̋ του φρεατίου μετά την

ολοκλήρωση των εργασιών.

η) Η μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιάδήποτε απόσταση και η απόθεσή
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του̋ σε επιτρεπόμενε̋ από τι̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋ θέσει̋ απόθεση̋ αποβλήτων.

Επισημαίνεται ότι όταν το άνοιγμα του φρεατίου είναι μήκου̋ μεγαλυτέρου από 1,80

m επιμετράται ω̋ δύο  ανοίγματα.

 Καθαρισμό̋ φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα

Τιμή ανά άνοιγμα καθαριζόμενου φρεατίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,60

(Ολογράφω̋) : είκοσι και εξήντα λεπτά

A.T. : 03

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.09 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεω̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με το δίκτυο
ομβρίων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6730.4 100%

Ανακατασκευή αγωγού συνδέσεω̋φρεατίου υδροσυλλογή̋ με το παρακείμενο δίκτυο

ομβρίων που έχει υποστεί έμμφαξη και δεν μπορεί να καθαρισθεί με πιεστικό

μηχάνημα, ή έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- Η εκσκαφή ορύγματο̋ για την αποκάλυψη του αγωγού σε οποιαδήποτε θέση

(πεζοδρόμιο ή κατάστρωμα οδού) με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική

υποβοήθηση (κοπλη  ασφαλτικού με αρμοκόφτη, αποξήλωση πλακώστρωση̋ ή επίστρωση̋

πεζοδρομίου, εκσκαφή)

- Η περίφραξη του χώρου εκτέλεση̋ των εργασιών με ανακλαστικό πλέγμα και η

τοποθέτηση εργοταξιακή̋ σήμανση̋ για την τοπική ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋

οχημάτων (πινακίδε̋, πλαστικά στηθαία New Jersey, κώνοι κλπ)

- Η προμήθεια του απαιτουμένου μήκου̋ τσιμεντοσωλήνων D 400 mm ή πλαστικών

σωλήνων D 315 mm για την αποκατάσταση τη̋ σύνδεση̋  σύνδεση̋, η τοποθέτηση και

ο εγκιβωτισμό̋ του̋ με συμπυκνωμένο θραυστό υλικό λατομείου ή υλικό ελεγχόμενη̋

χαμηλή̋ αντοχή̋ (ΥΕΧΑ).

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματο̋ που αποξηλώθηκε και  η αποκατάσταση  του

πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ υπογείων δικτύων"

- Η συλλογή, φόρτωση και μεταφορά προ̋ απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και

αποξηλώσεων και ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ του χώρου τη̋ επέμβαση̋.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκου̋ αγωγού σύνδεση̋ (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 206,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια έξι

A.T. : 04

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.05 Καθαρισμό̋ ορθογωνικων, σκουφοειδων, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά
υλικά και προσχώσει̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6053 100%

Καθαρισμό̋ ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε

διαστάσεων από φερτά υλικά και προσχώσει̋ με χρήση μηχανικών μέσων και

χειρωνακτική υποβοήθηση.

Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή

βυτίου, για την μεταφορά προ̋ οριστική απόθεση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.
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ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)      30  x 0,21 =    6,30

Συνολικό κόστο̋ άρθρου 26,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,90

(Ολογράφω̋) : είκοσι έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 05

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 20.20 Kαθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με σχάρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6107 100%

Για τον πλήρη καθαρισμό φρεατίου υδροσυλλογή̋ με εσχάρα ή με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα, τύπο̋

Α, με μηχάνημα ή με το χέρι, μετά τη̋ φορτοεκφορτώσεω̋ μεταφορά̋ και απόρριψη̋ των μπαζών, τον

καθαρισμό του σιφωνιού (σε περίπτωση που υπάρχει) και τον έλεγχο λειτουργία̋ του φρεατίου.

Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογή̋ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίε̋ και

δαπάνε̋ εκτελέσεω̋ αυτών:

α) Η εξαγωγή και επανατοποθέτηση τη̋ εσχάρα̋ ή των εσχαρών μετά τον καθαρισμό των φρεατίων.

β) Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκε̋ ευρίσκονται.

γ) Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο επιλογή̋

του Αναδόχου που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), απ όλο το χώρο του φρεατίου και στη

συνέχεια η εξαγωγή του̋ δια χρήσεω̋ ειδικών κάδων, ζεμπιλιών κ.λ.π. απευθεία̋ στα μέσα

μεταφορά̋, απαγορευμένη̋ ρητά κάθε απόθεση̋ έστω και προσωρινή̋ στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο

καθαριζόμενου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου επίσκεψη̋

δ) Ο καθαρισμό̋ των πλευρικών ανοιγμάτων.

ε) Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογή̋ με ασβέστη όπου απαιτείται.

στ) Η απευθεία̋ φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η

απομάκρυνσή του̋ συγχρόνω̋ με το πέρα̋ των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το

καθαριζόμενο φρεάτιο έστω και αν οι εργασίε̋ συνεχιστούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ζ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, με όλε̋ τι̋

κείμενε̋ διατάξει̋, με όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ δαπάνε̋.

η) Καθαρισμό̋ του συνδετηρίου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη πίεση

110 bar.

θ) Ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ και η υποχρεωτική έκπλυση τη̋ περιοχή̋ του φρεατίου συγχρόνω̋ με το

πέρα̋ των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτω̋ ώστε η

περιοχή πέριξ αυτού να είναι ιδιαιτέρω̋ καθαρή.

ι) Ο έλεγχο̋ καλή̋ λειτουργία̋ του φρεατίου υδροσυλλογή̋ και η σύνταξη σχετική̋ έκθεση̋ στην

οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τι̋ τυχόν φθορέ̋ που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά

τσιμεντοκονία̋ κ.λ.π.).

Ειδικότερα τα φρεάτια υδροσυλλογή̋ του παντορροϊκού δικτύου τα οποία διαθέτουν σιφώνια θα

καθαρίζονται ω̋ εξή̋:

Άντληση των υδάτων που υπάρχουν εντό̋ του φρεατίου.

Αφαίρεση των μπαζών και φόρτωσή του̋ απ' ευθεία̋ στο μεταφορικό μέσο, απαγορευμένη̋ ρητά κάθε

απόθεσή̋ του̋ έστω και προσωρινή̋ στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.

Καθαρισμό̋ του σιφώνο̋ και όλου του συνδετήριου αγωγού φρεατίου - συλλεκτήρα με πιεστικό

μηχάνημα με ελάχιστη διτιθέμενη πίεση 110 bar.

Πλήρωση του φρεατίου με καθαρό νερό.

Ρητά αναφέρεται ότι φρεάτια υδροσυλλογή̋, ω̋ άνω, που ναι μεν ευρίσκονται σε συνένωση, αλλά δεν

έχουν ενιαίο θάλαμο θεωρούνται ανεξάρτητα.

Επίση̋, ρητά αναφέρεται ότι στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμό̋ φρεατίων τύπου Β,

δηλαδή φρεάτια εσχαρών με πλευρικά ανοίγματα και φρεάτιο επίσκεψη̋.

Για τον πλήρη καθαρισμό ενό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με εσχάρα ή συνδυασμού εσχάρα̋ με πλευρικό

άνοιγμα (τύπο̋ Α), όπω̋ περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Στην περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγαλύτερου μήκου̋, τότε διαιρείται τούτο και

στρογγυλεύεται σε ακέραια τμήματα μήκου̋ 1,20 m και εντάσσεται συμβατικά στο παραπάνω άρθρο,

(ήτοι, άνοιγμα έω̋ 1,80 m λογίζεται ω̋ ένα φρεάτιο και ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 1,80 m έω̋

3,00 m λογίζεται ω̋ ένα φρεάτιο και δύο (2) φατνώματα, κ.ο.κ.).

Τιμέ̋ εφαρμογή̋ ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι

A.T. : 06

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 20.21 Kαθαρισμό̋ φρεατίου υδροσυλλογή̋ με σχάρα (για κάθε επι πλέον σχάρα)
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6107 100%

Για τον πλήρη καθαρισμό, κατά το άρθρο ΝΑΥΔΡ 20.20 κάθε επιπλέον εσχάρα̋ ή συνδυασμού εσχάρα̋

και πλευρικού ανοίγματο̋, δηλαδή για κάθε επί πλέον φάτνωμα ενιαίου φρεατίου

Τιμέ̋ εφαρμογή̋ ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφω̋) : οκτώ

A.T. : 07

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν16.09.03 Ανακατασκευή μετώπη̋ φρεατίων υδροσυλλογή̋ με στόμιο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6107 100%

Ανακατασκευή μετώπη̋ φρεατίων υδροσυλλογή̋ με στόμιο. Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίε̋:

1. καθαίρεση μετά προσοχή̋ του οπλισμένου αλλά χαμηλή̋ ποιότητα̋ και διαβρωμένου σκυροδέματο̋

στο απαιτούμενο εύρο̋ που παρουσιάζονται φθορέ̋.

2. κατασκευή ξυλότυπου για επανασκυροδέτηση του προαναφερθέντο̋ καθαιρεθέντο̋ τμήματο̋ και

συμπληρωματική σκυροδέτηση.

3. τοποθέτηση νέων διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών Φ12, όπου απαιτείται, κατά την κρίση τη̋

επίβλεψη̋, ηλεκτροσυγκολλημένων στη μετώπη του φρεατίου.

4. προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένη̋ ηλεκτροσυγκολλητή̋ μετώπη̋ σχήματο̋ "Γ" έω̋ 120*120

mm πάχου̋ 8 mm.

5. εργασίε̋ φινιρίσματο̋ και τελική απομάκρυνση του αχρήστου υλικού.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την

αποφυγή πτώσεων μπαζών και αχρήστων υλικών εντό̋ του φρεατίου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίση̋ να δοθεί ώστε μετά το πέρα̋ των εργασιών να μην έχουν προκύψει

ανισοσταθμίε̋ στα υπάρχοντα πεζοδρόμια και κράσπεδα.

Η ευρύτερη περιοχή θα καθαρισθεί με ιδιαίτερη επιμέλεια από την περίσσια των υλικών

(σκυροδέματα, κονιάματα κλπ) και σε καμία περίπτωση δε θα βλαφθεί η επιφάνεια των

πλακοστρώσεων, των ρείθρων ή των ασφαλτικών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά στον τόπο του έργου και οι

εργασίε̋ πλήρου̋ και έντεχνη̋ αποκατάσταση̋ περιλαμβανομένων και αυτών που δεν αναφέρονται ρητά

αλλά είναι απαραίτητε̋ σύμφωνα με του̋ κανόνε̋ τη̋ τεχνική̋.

(1m μήκου̋ μετώπη̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 93,08

(Ολογράφω̋) : ενενήντα τρία και οκτώ λεπτά

A.T. : 08

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψη̋ αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντό̋ κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6327 100%

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψη̋ ή συμβολή̋ αγωγών ακαθάρτων εντό̋ κατοικημένη̋

περιοχή̋, οποιουδήποτε συνολικού ύψου̋ (από την στάθμη ροή̋ μέχρι το κατάστρωμα

τη̋ οδού ή την στάθμη του εδάφου̋), αποτελούμενου από προκατασκευασμένου̋

δακτυλίου̋ κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με

σήμανση CE, πλήρω̋ εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματο̋ τη̋ απαιτούμενη̋ εκσκαφή̋ και η

διάνοιξη του ορύγματο̋ σε έδαφο̋ πάση̋ φύσεω̋ με τι̋ τυχόν απαιτούμενε̋

αντλήσει̋ και αντιστηρίξει̋

- Η φόρτωση και μεταφορά προ̋ απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε

απόσταση

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 και διαμόρφωση τη̋ ροή̋ στον πυθμένα.

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,

πλάκα στέψη̋, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδε̋, ελαστικοί

δακτύλιοι στεγάνωση̋ κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του

προμηθευτή.

- Επίστρωση τη̋ εσωτερική̋ επιφάνεια̋ με τσιμεντοκονία πάχου̋ 1,50 cm των 650 kg τσιμέντου και

διπλή στρώση εποξειδική̋ ρητίνη̋.

- Επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών πλάκα̋ επικάλυψη̋ και λαιμού με τσιμεντοκονία πάχου̋ 2 cm των

650 kg τσιμέντου και προστασία με διπλή ασφαλτική επάλειψη.
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- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεω̋ και αναχωρήσεω̋.

- Η επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου του ορύγματο̋ με διαβαθμισμένο θραυστό

υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσει̋ ή υλικό ελεγχόμενη̋ χαμηλή̋ αντοχή̋

(ΥΕΧΑ).

- Η αποκατάσταση του οδοστρώματο̋ στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσία̋ και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την

εκσκαφή).

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.290,00

(Ολογράφω̋) : χίλια διακόσια ενενήντα

A.T. : 09

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.30.01.21 Αγωγό̋ ομβρίων υδάτων με σωλήνα SN8, DN/ID 300 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.6 100%

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου μήκου̋ αγωγού ομβρίων υδάτων  με σωλήνα  δομημένου

τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-

3, δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνε̋ προσδιορίζονται αφ ενό̋ μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring

stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομή̋

τοιχώματο̋ αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθο̋ SN = ring stiffness class = κατηγορία

δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ω̋ ονομαστική διάμετρο̋ λαμβάνεται είτε

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωση̋ και μουφών, η μεταφορά του̋ επί τόπου, ο καταβιβασμό̋ στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητα̋.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο τη̋ Υπηρεσία̋, σε οποιοδήποτε συνολικό μήκο̋,

οποιασδήποτε κατασεκυαστική̋ δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋ μήκου̋ τεμαχίων και

αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ του̋, σε οποιοδήποτε έδαφο̋,

περιλαμβανομένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στι̋ τεχνικέ̋

προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Ω̋ βάθο̋ ορίζεται το μέσο βάθο̋ τη̋ τάφρου μεταξύ δύο διαδοχικών

φρεατίων ή φρεατίου υδροσυλλογή̋ και αγωγού (σύνδεση).

(Για ένα μέτρο μήκου̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ αγωγού Φ300 σε οποιοδήποτε έδαφο̋ και σε μέσο βάθο̋

έω̋ 1,60 m, πλάτο̋ τάφρου 0,90 m περιλαμβανομένων όλων των εργασιών όπω̋ αναφέρονται στα

σχετικά άρθρα ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01, 12.10.08, 5.05.01, 2.01, 4.10, 4.09, 9.10.03 και όλων των

μεταφορών εκσκαφών, θραυστών υλικών, λοιπόν υλικών, ασφάλτου και σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,07

(Ολογράφω̋) : πενήντα εννέα και επτά λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.30.01.23 Αγωγό̋ ομβρίων υδάτων με σωλήνα SN8, DN/ID 500 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.6 100%

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ μέτρου μήκου̋ αγωγού ομβρίων υδάτων  με σωλήνα  δομημένου

τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-

3, δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνε̋ προσδιορίζονται αφ ενό̋ μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring

stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομή̋

τοιχώματο̋ αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθο̋ SN = ring stiffness class = κατηγορία

δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ω̋ ονομαστική διάμετρο̋ λαμβάνεται είτε

η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων

δακτυλίων στεγάνωση̋ και μουφών, η μεταφορά του̋ επί τόπου, ο καταβιβασμό̋ στο

όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών

στεγανότητα̋.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο τη̋ Υπηρεσία̋, σε οποιοδήποτε συνολικό μήκο̋,

οποιασδήποτε κατασεκυαστική̋ δυσχέρεια̋ λόγω τυχόν εμποδίων, ανεξαρτήτω̋ μήκου̋ τεμαχίων και

αριθμού τοποθετουμένων συνδέσμων για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ του̋, σε οποιοδήποτε έδαφο̋,
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περιλαμβανομένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στι̋ τεχνικέ̋

προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋. Ω̋ βάθο̋ ορίζεται το μέσο βάθο̋ τη̋ τάφρου μεταξύ δύο διαδοχικών

φρεατίων ή φρεατίου υδροσυλλογή̋ και αγωγού (σύνδεση).

(Για ένα μέτρο μήκου̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ αγωγού Φ500 σε οποιοδήποτε έδαφο̋ και σε μέσο βάθο̋

έω̋ 1,80 m, πλάτο̋ τάφρου 1,20 m περιλαμβανομένων όλων των εργασιών όπω̋ αναφέρονται στα

σχετικά άρθρα ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01, 12.30.01.23, 5.07, 5.05.01, 2.01, 4.10, 4.09 και όλων των

μεταφορών εκσκαφών, θραυστών υλικών, λοιπόν υλικών, ασφάλτου και σωλήνων)

Ευρώ (Αριθμητικά): 122,62

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι δύο και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδραση̋, πλήρω̋

τοποθετημένε̋, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τη̋ εσχάρα̋ και του πλαισίου

έδραση̋ αυτή̋, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ τη̋ εσχάρα̋ με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋ με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τι̋ μεν τυποποιημένε̋ εσχάρε̋ βιομηχανική̋ προέλευση̋ με βάση

του̋ πίνακε̋  βαρών του κατασκευαστή, για τι̋ δε ηλεκτροσυγκολλητέ̋ εσχάρε̋ νε

βάση αναλυτικού̋ υπολογισμού̋ των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του̋. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο̋ σφαιροειδού̋ γραφίτη, ductile iron),

τη̋ προβλεπόμενη̋ από την μελέτη φέρουσα̋ ικανότητα̋  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-07-01-04  "Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρα̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφω̋) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευέ̋ (φρεάτια, ορθογωνικέ̋ τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2532 100%

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από σκυρόδεμα που

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋,

αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών παρασκευή̋

εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτηση̋ ετοίμου

σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των πάση̋ φύσεω̋

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώ̋
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- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλη̋ μορφή̋

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:

- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋ μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋ κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικού̋ όγκου̋,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τι̋

διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋ του κάτω

πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την

διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋

προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋

01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρί̋ χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγιση̋ και ορθογωνικών

τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσει̋ πρανών στι̋ περιοχέ̋ των ακροβάθρων γεφυρών, οι

οποίε̋ κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση τη̋ εμφανού̋ επιφάνεια̋

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυση̋ πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση

την επιφάνεια αυτών και το πάχο̋ του̋, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχου̋

καλύπτει πλήρω̋ τι̋ πρόσθετε̋ εργασίε̋ δόμηση̋, έδραση̋ και στερέωση̋ των προχύτων στοιχείων

(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με

την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίε̋ εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
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Τιμολόγιο μελέτη̋

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι έξι

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.4 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγιση̋ και αποχέτευση̋ ομβρίων (ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ χωρί̋
στόμιο)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2548 100%

Φρεάτια υδροσυλλογή̋ και επίσκεψη̋ δικτύων αποχέτευση̋ ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρω̋ ή εν

μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα

Κατασκευή̋ Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με του̋ αγωγού̋ εισροή̋ ή εκροή̋ και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων

στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

- το προσωπικό, ο εξοπλισμό̋ και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό

των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

- η εκσκαφή του ορύγματο̋ θεμελίωση̋ σε κάθε είδου̋ έδαφο̋

- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η

κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματο̋

- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεση̋ των σωλήνων

- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγιση̋ του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα

- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

- η επαναπλήρωση του ορύγματο̋ με θραυστό υλικό λατομείου

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματο̋ των φρεατίων υδροσυλλογή̋ για προσαρμογή τη̋ στέψη̋ του̋

στην κλίση ή επίκλιση τη̋ οδού

Στη τιμή μονάδα̋ δεν περιλαμβάνονται:

- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογή̋ τύπου Φ1Ν

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματο̋ των φρεατίων υδροσυλλογή̋ για αύξηση του εσωτερικού ύψου̋

του̋ πέραν των 1200 mm

- η κατασκευή̋ λαιμού ύψου̋ h > 1,00 m σε φρεάτια επίσκεψη̋ υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Φρεάτιο ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ (χωρί̋ στόμιο)

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρω̋ κατασκευασμένου φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφω̋) : επτακόσια
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