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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ


ΜΕΛΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 τισ τιμζσ αυτοφ του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
1.
Η αξία των θμερομιςκίων των εργατοτεχνιτών , με ποςοςτό προςαφξθςθ , για αςφάλιςθ του
ΙΚΑ , επικουρικι αςφάλιςθ , δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλζπεται από το πρακτικό Σιμαρικμικισ
διαπίςτωςθσ Τ.Δ.Ε. , για το τρίμθνο με τισ τιμζσ που ςυντάςςεται αυτι θ μελζτθ .
2.
"το κόςτοσ " τθσ φκοράσ των εργαλείων και των μθχανθμάτων , που χρθςιμοποιοφνται ςτο
ζργο .
3.
τα μιςκώματα των μθχανθμάτων , και Α4. κάκε δαπάνθ για ολοκλθρωμζνθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ των εργαςιών , που αναφζρονται ςτα παρακάτω άρκρα , εκτόσ από τα απρόβλεπτα ,
επιςφαλι , γενικά ζξοδα και όφελοσ του εργολάβου , που κα εκτελζςει μζροσ του ζργου ι όλο το
ζργο .
4.
Κάκε προκαταρκτικι εργαςία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου δθλαδι
τοπογραφικζσ εργαςίεσ (χωροςτακμιςεισ , χαράξεισ , ςφνταξθ οριηοντιογραφιών , μθκοτομών κλπ. )
5.
Κάκε υλικό και εργαςία , που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ μονάδασ εργαςίασ και τθν
δαπάνθ μεταφοράσ των υλικών επί τόπου του ζργου .
6.
Κάκε δαςμοφόρο και υπζρ τρίτου κράτθςθ .
7.
Κάκε δαπάνθ ςχετικι με το ενοίκιο , τθν φκορά ι τθν απόςβεςθ των χρθςιμοποιουμζνων
μθχανθμάτων ι εργαλείων , τθν επιςκευι , λειτουργία και μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου κακώσ
και τισ δαπάνεσ για ενοίκια κ.λ.π. , που οφείλονται ςτισ αργίεσ για οποιοδιποτε λόγο .
8.
Κάκε επιπρόςκετθ δαπάνθ που ζχει ςχζςθ με τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ Β6. Η δαπάνθ
για τθν φωτογράφθςθ και εμφάνιςθ των φιλμ , για τρεισ (3) τουλάχιςτον φωτογραφίεσ για κάκε φάςθ
των εργαςιών που κα υποδείξει ο επιβλζπων τεχνικόσ .
9.
Κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν ςιμανςθ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ,
όπωσ ορίηεται από τον Κ.Ο.Κ.
10.
Κάκε δαπάνθ για εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ποιότθτασ υλικών χρθςιμοποιουμζνων ςτο
ζργο και ςωςτισ εκτζλεςθσ εργαςίασ .

 τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ του ζργου ι μζρουσ αυτοφ μετά από κανονικι δθμοπραςία ι πρόχειρο
διαγωνιςμό το ποςοςτό ζκπτωςθσ αναφζρεται ςτισ παρακάτω τιμζσ , που προςαυξάνονται με ποςοςτό 18% ι
28% για απρόβλεπτα , επιςφαλι, γενικά ζξοδα και όφελοσ εργολάβου, όταν το ζργο χρθματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι από τον προχπολογιςμό των τακτικών εςόδων
του ΟΣΑ
(ςυμπεριλαμβάνονται τα δάνεια ) αντίςτοιχα .
Σο ποςοςτό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται ςτον προχπολογιςμό του ζργου είναι ενδεικτικό. το τμιμα
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του ζργου που θ δαπάνθ του καλφπτεται από ίδιουσ πόρουσ, κα εφαρμοςκεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και κα γίνουν όλεσ οι
νόμιμεσ κρατιςεισ που βαρφνουν τον ανάδοχο, ενώ ςτο τμιμα του ζργου που θ δαπάνθ του πλθρώνεται από
δθμόςιεσ επενδφςεισ ι άλλεσ πθγζσ με ανάλογεσ απαλλαγζσ, κα εφαρμοςκεί ποςοςτό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και δεν κα
γίνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, εκτόσ τθσ υπζρ ΣΜΕΔΕ πρόςκετθσ κράτθςθσ 2% επί των τεκμαρτών κακαρών
κερδών.
τθν περίπτωςθ που εκτελείται μζροσ ι όλο το ζργο με απ ευκείασ ανάκεςθ με ι χωρίσ ποςοςτό
ζκπτωςθσ , οι τιμζσ των άρκρων ιςχφουν , όπωσ γράφονται χωρίσ να προςαυξάνονται με κάποιο ποςοςτό , για
εργολαβικό όφελοσ , εκτόσ από τθν περίπτωςθ των εδαφίων α-δ του άρκρου 9 του Π.Δ. 171/87 .
 Για τισ εργαςίεσ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ , που αναφζρονται ςτα άρκρα του Σιμολογίου ι ςτθν περίπτωςθ ,
που δεν αναφζρονται αυτζσ , οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ του Τ.Δ.Ε. και Τ.Ε.
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ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Οκάδα ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΑΣ 1.1
Καηαζθεπή κηθξνηάθξνπ 0.24*0.70m (ΤΓΡ3.1.4Ν)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6054
Γηα ηελ θαηαζθεπή κηθξνηάθξνπ πιάηνπο 24cm θαη βάζνπο 70cm ζε νπνηαδήπνηε ζέζε φπσο πεδνδξφκηα, δξφκνπο αδηακφξθσηνπο
ή δηακνξθσκέλνπο, αζθαιηνζηξσκέλνπο ή ηζηκεληνζηξσκέλνπο επαξρηαθνχ, δεκνηηθνχ ή αγξνηηθνχ δηθηχνπ νπνηνπδήπνηε πιάηνπο.
Απμνκεηψζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ηάθξνπ ζα γίλνληαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:
Γηάλνημε ηάθξνπ επζχγξακκεο, θακπχιεο ή ηεζιαζκέλεο πνξείαο ζε έδαθνο γαησεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ
κεραλήκαηνο (κε ηξνρφ) ηαπηφρξνλεο εθζθαθήο θαη απνζχλζεζεο δηακνξθσκέλσλ επηθαλεηψλ ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθηέιεζε ηεο
εθζθαθήο κε κεραληθφ εθζθαθέα αθηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ απνζχλζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή, αιιά θαη φπνπ αιινχ
απαηηείηαη θάζε ηχπνπ θαη πάρνπο θαηαζηξψκαηνο θαη ππνζηξψκαηνο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη άζθαιηνο, ζθπξσηφ,
πιάθεο, θπβνιηζφζηξσην, ζθπξφδεκα, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο ππέδαθνο θιπ), κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ απνζπλζέζεσο
θαη θαζαξηζκφο θαη ελαπφζεζε ησλ ηπρφλ θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ελ γέλεη κε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα ζε έλα επίπεδν.
Αληηζηήξημε φπνπ απαηηείηαη ησλ παξεηψλ, πξνζεθηηθή δηεπζέηεζε, αλάξηεζε ή ππνζηήξημε εγθαηαζηάζεσλ (θαισδίσλ, ζσιήλσλ θιπ),
ππφγεησλ ή επίγεησλ, επαλαηνπνζέηεζε ζην πξνβιεπφκελν απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε βάζνο, έζησ θαη κε εθβάζπλζε ή επίρσζε ηεο ηάθξνπ.
Δπηπιένλ εθζθαθή ζηα ζεκεία ζπλελψζεσλ ηεο ηάθξνπ κε ηηο ζσιελψζεηο θαη μεηξχπεκα θάησ απφ ηα θξαζπεδφξεηζξα, ηα δέληξα, ηηο
πδξνξξνέο θαη ηα ζπξκκαηνπιέγκαηα, γηα δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ή ησλ ζσιελψζεσλ.
Δθξηδψζεηο, εθζακλψζεηο θαη αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο απφ ηελ χπαξμε πδάησλ (αληιήζεηο θιπ) θαη ηηο θαηαπηψζεηο ησλ παξεηψλ
ηεο ηάθξνπ.
Γηεπζέηεζε θαηά ηε δηάλνημε ηεο κηθξνηάθξνπ, θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ απνζχλζεζεο ησλ δηακνξθσκέλσλ επηθαλεηψλ ζε κέξε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη
θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.
ήκαλζε ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ιήςε γεληθά θάζε επηβαιιφκελνπ κέηξνπ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θπθινθνξία.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε ιφγσ εθζθαθψλ πιεζίνλ αγσγψλ θνηλήο σθειείαο (δίθηπα χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο, ΟΣΔ, ΓΔΗ θιπ), πηζαλή βιάβε ησλ νπνίσλ ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Σηκή αλά κέηξν κήνπο γηα κηθξνηάθξν δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 24x70εθ. (πιάηνο x βάζνο).

Σηκή αλα m

δέθα επηά επξώ & κεδέλ ιεπηά

(17,00 €)

ΑΣ 1.2
ΣΟΜΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΗ (ΟΓΟΓ1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΙΚ2269Α
Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα
απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο
γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε.

Σηκή αλα m

έλα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(1,00 €)

ΑΣ 1.3

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο πιάηνο ππζκέλα
έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνη (ΤΓΡ3.10.2.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6081.1
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ
ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφπηε θαη
ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ Σηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
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ηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ
θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο.
Σέινο ζηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m
αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε Σηκή πνπ
θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα
κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.

Σηκή αλα m3

νθηώ επξώ & έμε ιεπηά

(8,06 €)

ΑΣ 1.4

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00
m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m
(ΤΓΡ3.11.1.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6082.1
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ
γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε
δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ
γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ
μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01
‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ
θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο.
Σέινο ζηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m
αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε Σηκή πνπ
θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ
νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα
κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.

Σηκή αλα m3

είθνζη πέληε επξώ & νγδόληα ιεπηά

(25,80 €)
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ΑΣ 1.5

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00
m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ
θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απ (ΤΓΡ3.11.2.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6082.1
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ
γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε
δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ
γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ
μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01
‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε.
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ
θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο.
Σέινο ζηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m
αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε Σηκή πνπ
θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ
νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα
κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.

Σηκή αλα m3

είθνζη έμε επξώ & νγδόληα έμε ιεπηά

(26,86 €)

ΑΣ 1.6
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ (ΤΓΡ5.7)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6069
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο
ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.

Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.

β.

Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ξχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη
πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή.
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο
πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)

Σηκή αλα m3
ΑΣ 1.7

δέθα ελλέα επξώ & εβδνκήληα ιεπηά

(19,70 €)

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ζπκπύθλσζεο (ΤΓΡ5.4)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6067
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Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο
30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί
ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζην φξπγκα
κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλάινγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο,
νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.

Σηκή αλα m3

έλα επξώ & πελήληα πέληε ιεπηά

(1,55 €)

ΑΣ 1.8

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο, γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (ΤΓΡ9.10.3)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6326
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή
πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ
Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ.
ηελ Σηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο
ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ Σηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο
πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε
ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο.
γ. Η ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο
ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα
(εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε Σηκήο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία
γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
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01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ
επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
κειέηε δηαζηάζεηο.

Σηκή αλα m3

εβδνκήληα επηά επξώ & κεδέλ ιεπηά

(77,00 €)

ΑΣ 1.9
Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα Β500C (ΟΓΟΒ30.3)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ7018
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη
θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε
κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο
νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο Β500A, Β500C θαη δνκηθά
πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ
(αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί
κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ
ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο
Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

Ράβδνη
Β500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0

Φ

Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Κνπινύξεο θαη
επζπγξακκηζκέλα
πξντόληα

Ηιεθηξν-ζπγθνιι
εκέλα πιέγκαηα
θαη δηθηπώκαηα

Β500Α
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Β500Α
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Β500C
Φ

Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Ολνκ.
δηαηνκή
(mm2)

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83

Β500C
Φ

Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

8
32,0
40,0

Φ
Φ

804
1257

6,31
9,86

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ,
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
·
Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα πάρνπο
αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ.
·

Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.

·
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο
επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),.
·

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.

·
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία
θαη πιηθά).
·

Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.

Σηκή αλα Kgr

έλα επξώ & δέθα πέληε ιεπηά

(1,15 €)

ΑΣ 1.10
ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ (ΟΓΟΓ3)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ4110
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ
ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή
πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
·
ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε
κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
·
ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
·
ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
·
ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ
(Federal),
·
ε αλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),
·
ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ
ηφπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.

Σηκή αλα m2

έλα επξώ & είθνζη ιεπηά

(1,20 €)

ΑΣ 1.11

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο
αζθάιηνπ (ΟΓΟΓ8.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ4521Β
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο
επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α
12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
·
ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε
παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
·
ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
·
ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
·
ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
·
ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε
επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
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·
ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνχκελεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε
ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ

Σηκή αλα m2
νθηώ επξώ & νθηώ ιεπηά
Οκάδα ΧΛΗΝΧΔΙ, ΓΙΚΣΤΑ

(8,08 €)

ΑΣ 2.1

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 200 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm (ΤΓΡ12.14.1.11)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6621.4
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

είθνζη ηξία επξώ & νγδόληα ιεπηά

(23,80 €)
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ΑΣ 2.2

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 200 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm (ΤΓΡ12.14.1.51)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6622.3
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

ζαξάληα έλα επξώ & δέθα ιεπηά

(41,10 €)

ΑΣ 2.3

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 200 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20 atm (ΤΓΡ12.14.1.71)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6622.3
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
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Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

ζαξάληα ηξία επξώ & ηξηάληα ιεπηά

(43,30 €)

ΑΣ 2.4

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 200 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 25 atm (ΤΓΡ12.14.1.91)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6622.3
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
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Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

ζαξάληα νθηώ επξώ & εβδνκήληα ιεπηά

(48,70 €)

ΑΣ 2.5

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm (ΤΓΡ12.14.1.8)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6621.2
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
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β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

έλδεθα επξώ & ελελήληα ιεπηά

(11,90 €)

ΑΣ 2.6

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε
αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ
DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm (ΤΓΡ12.14.1.48)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6622.2
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά
πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN
(ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension
Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο
(εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή
MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4
MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100,
PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε Σηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο
πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο
δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο
απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ,
ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη
ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ
ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ
δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
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πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη
ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, νλνκαζηηθή
δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε

Σηκή αλα m

δέθα νθηώ επξώ & ζαξάληα ιεπηά

(18,40 €)

ΑΣ 2.7

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 50 mm (ΤΓΡ13.3.3.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6651.1
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 13 :
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ
εμαξηεκάησλ/ζπζθεπψλ, κε πξνζαχμεζε γηα ηελ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχλδεζε θαη
ζηεξέσζε, ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ:
-

10% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο έσο 100 €
5% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο άλσ ησλ 100 €

Σηκή αλα ηεκαρ

εθαηόλ εμήληα πέληε επξώ & κεδέλ ιεπηά

(165,00 €)

ΑΣ 2.8

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm, νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 200 mm (ΤΓΡ13.3.4.4)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6651.1
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 13 :
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ
εμαξηεκάησλ/ζπζθεπψλ, κε πξνζαχμεζε γηα ηελ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχλδεζε θαη
ζηεξέσζε, ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ:
-

10% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο έσο 100 €
5% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο άλσ ησλ 100 €

Σηκή αλα ηεκαρ

ρίιηα νγδόληα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(1.080,00 €)
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ΑΣ 2.9

ύλδεζε λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ από νπνηνδήπνηε πιηθό, ν
νπνίνο έρεη απνκνλσζεί από ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ, γηα δηάκεηξν
πθηζηακέλνπ αγσγνύ Φ 80 ή Φ 100 mm (ΤΓΡ16.18.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : 30%ΤΓΡ6611.1
70%ΤΓΡ6622.1
χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε
απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν.
ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ ζπλαξκνγή ηνπ λένπ κε ηνλ
πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θιπ)., αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη
ηνπ λένπ αγσγνχ..
β.
Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ ή ε πιχζε ηνπ (φηαλ δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη
ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία.
γ.
Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ
Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ

Σηκή αλα ηεκαρ

εθαηόλ είθνζη ηέζζεξα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(124,00 €)

ΑΣ 2.10

ύλδεζε λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ από νπνηνδήπνηε πιηθό, ν
νπνίνο έρεη απνκνλσζεί από ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ, γηα δηάκεηξν
πθηζηακέλνπ αγσγνύ Φ 200 mm (ΤΓΡ16.18.3)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : 30%ΤΓΡ6611.5
70%ΤΓΡ6622.3
χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε
απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν.
ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ ζπλαξκνγή ηνπ λένπ κε ηνλ
πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θιπ)., αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη
ηνπ λένπ αγσγνχ..
β.
Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ ή ε πιχζε ηνπ (φηαλ δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη
ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία.
γ.
Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ
Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ, αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ

Σηκή αλα ηεκαρ

εθαηόλ εβδνκήληα πέληε επξώ & κεδέλ ιεπηά

(175,00 €)

ΑΣ 2.11

Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνύ ηύπνπ, νλνκαζηηθήο
πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm (ΤΓΡ13.10.2.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6651.1
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο,
παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, απνηεινχκελεο απφ θνξκφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, πισηήξα απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπακίδην, κεκβξάλε
ζηιηθφλεο, δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο απφ ΔPDM θαη άμνλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα
ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο.
Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 13 :

16
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ
εμαξηεκάησλ/ζπζθεπψλ, κε πξνζαχμεζε γηα ηελ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχλδεζε θαη
ζηεξέσζε, ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ:
-

10% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο έσο 100 €
5% επί ηεο Σηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο άλσ ησλ 100 €

Σηκή αλα ηεκαρ

εθαηόλ πελήληα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(150,00 €)

ΑΣ 2.12
Λαηκόο HDPE κε θιάληδα & ειεθηξνκνύθα Φ63 PN16 (ΤΓΡ12.14.1.106Ν)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : 70%ΤΓΡ6621.1
30%ΤΓΡ6651.1
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ιαηκνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε θιάληδα θαη ειεθηξνκνχθα, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16atm,
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ90mm
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπ ιαηκνχ ηεο θιάληδαο, ηεο
ειεθηξνκνχθαο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ κηθξνεμαηξεκάησλ θαη ε πιήξεο έληερλε εγθαηάηαζε απηψλ, θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε
ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελσλ αλαιψζηκσλ.

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)

Σηκή αλα ηεκαρ

ηξηάληα ηξία επξώ & κεδέλ ιεπηά

(33,00 €)

ΑΣ 2.13
Λαηκόο HDPE κε θιάληδα & ειεθηξνκνύθα Φ200 PN25 (ΤΓΡ12.14.1.110Ν)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : 70%ΤΓΡ6621.1
30%ΤΓΡ6651.1
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ιαηκνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε θιάληδα θαη ειεθηξνκνχθα, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16atm,
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160mm
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπ ιαηκνχ ηεο θιάληδαο, ηεο
ειεθηξνκνχθαο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ κηθξνεμαηξεκάησλ θαη ε πιήξεο έληερλε εγθαηάηαζε απηψλ, θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε
ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελσλ αλαιψζηκσλ.

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)

Σηκή αλα ηεκαρ

εθαηόλ πελήληα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(150,00 €)

ΑΣ 2.14

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile iron)
(ΤΓΡ12.17.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΤΓΡ6623
Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο
ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη
απαηηνχκελνη θνριίεο ζχλδεζεο θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)
Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 12.17 :
Δηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζκνη θαη ζηεξίγκαηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, δηαηνκψλ θαη ινηπψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο, θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron).

Σηκή αλα Kgr

δύν επξώ & εμήληα ιεπηά

(2,60 €)
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ΑΣ 2.15

Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ, ηππηθό θξεάηην δηθιίδσλ γηα αγσγνύο DN < 300 mm,
δηαζηάζεσλ 1.50x1.50 m (ΤΓΡ9.32.1)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : 50%ΤΓΡ6329
50%ΤΓΡ6311
Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ δηθιίδσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο
ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ.
ηελ Σηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
§

νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ

§
νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ
απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
§

νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο

§

νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο

§

νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ

§
νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην (ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο,
ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο
§

νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο

§

ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε

§
ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα
κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
§
ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη
εγθηβσηηζκφο ζσιήλα)
§

ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη)

§

ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ

§

ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα νδνχ ή πεδνδξφκην)

§
θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Μειέηεο.
ηελ Σηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δηθιίδεο (ζπξηαξσηέο ή πεηαινχδαο) θαη ηα ηεκάρηα εμάξκσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.

Σηκή αλα ηεκαρ ρίιηα εμαθόζηα επξώ & κεδέλ ιεπηά
Οκάδα Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο

(1.600,00 €)

ΑΣ 3.1

Τπνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 80 m3/h θαη καλνκεηξηθνύ ύςνπο 240 m, ηζρύνο
80kW (ΗΛΜ60.4N)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ22
Ηιεθηξνθίλεην ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα χδαηνο απηνκάηνπ αλαξξνθήζεσο παξνρήο 80 m3/h θαη καλνκεηξηθνχ χςνπο 240 m
απνηεινχκελν απν αληιία εκβαπηηζκέλε, δηακέηξνπ 8 ηληζψλ, πνιπβάζκηα θπγνθεληξηθή κηθηήο ξνήο ζπδεπκέλε απεπζείαο κε ππνβξχρην
ειεθηξνθηλεηήξα κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, ηνπνζεηεκέλε εληφο θαηάιιεινπ ρηησλίνπ πξνζηαζίαο, θαηάιιειε γηα άληιεζε
πγξψλ κε έπθνιε ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε. Ο άμνλα ζα είλαη απν αλνμεηδνην ράιπβα. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη ηζρχνο
80KW θαη γηα ξεχκα 380-400-415 V, 50 Hz. Η απφδνζε ηεο αληιίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 75% ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε εληφο δεμακελήο θαη ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα χδαηνο θαη ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ κηθξνυιηθψλ θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.

Σηκή αλά ηεκάρην

Σηκή αλα ηεκαρ

δώδεθα ρηιηάδεο επξώ & κεδέλ ιεπηά

(12.000,00 €)
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ΑΣ 3.2

Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο αληιηνζηαζίνπ
(ΗΛΜ60.20.40.61Ν)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ 47
Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ πίλαθα παξνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ηνπ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζην εξκάξην
κηθηνλφκεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηεξέσζήο θαη ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζήο ηνπ.
Ο πίλαθαο θαηάιιεινο γηα ππνζηήξημε δχν αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 80kW, ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο,ήηνη
πξνκήζεηα ηνπνζέηεζε δνθηκέο θαη ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε θαηαζθεπή θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ, δνθηκή ησλ θπθισκάησλ θαη ζχλδεζε ηνπ πίλαθα κε ειεθηξηθή
παξνρή θαη αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία.
Σηκή έλα ηεκάρην.

Σηκή αλα ηεκαρ

δύν ρηιηάδεο νθηαθόζηα επξώ & κεδέλ ιεπηά

(2.800,00 €)

ΑΣ 3.3
Οκαιόο εθθηλεηήο (soft starter) (ΗΛΜ60.20.40.62Ν)
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ 47
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε νκαινχ εθθηλεηή ηξηθαζηθνχ αζχγξνλνπ θηλεηήξα νλνκαζηηθήο ηάζεο 400 VAC κε
κηθξνεπεμεξγαζηή θαη ελζσκαησκέλν ξειέ by pass. O νκαιφο εθθηλεηήο κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηζρχο 150KW. Γπλαηφηεηα γηα ειάηησζε
ηεο ξνπήο θαη ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ εθθίλεζε. Δζσηεξηθή πξνζηαζία ζεξκηθήο ππεξθ'νξησζεο θηλεηήξα. Δίζνδν ζχλδεζεο ζεξκίζησξ (PTC)
απν ηα ηπιίγκαηα ηνπ θηλεηήξα. Ρχζκηζε νλνκαηηθνχ ξεχκαηνο ηνπ θηλεηήξα. Ρχζκηζε ξάκπαο εθθίλεζεο. Ρχζκηζε ξάκπαο ζηάζεο. 2 εμνδνη
ξειέ, ζε πιήξε ιεηηνπξγία.

Σηκή έλα ηεκάρην.

Σηκή αλα ηεκαρ

ηξείο ρηιηάδεο επξώ & κεδέλ ιεπηά

(3.000,00 €)
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Ο Δ/ντθσ Σ.Τ.Δ.Λ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 10-04-2018

ΑΡΕΘΑ ΠΤΡΙΔΩΝ
ΧΗΜ. ΜΗΧ. – ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

