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11ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022» 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 662.330,00 € 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά τον καθαρισμό της κοίτης σε διάφορες θέσεις ρεμάτων-

χειμάρρων μέσα στα όρια του Δήμου Τεμπών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που προέκυψαν από έντονα καιρικά 

φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 10-10-2021 και 11-01-2022 στην 

περιοχή του Δήμου Τεμπών. Για το Δ. Τεμπών ισχύουν η με αρ.πρωτ 10743/9-12-2021 (αδα 

Ψ8Χ846ΝΠΙΘ-ΖΙΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  παράτασης κήρυξης 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τεμπών και η με αρ.πρωτ. 

511971/24-12-2021 (ΑΔΑ:6ΜΑΠ46ΝΠΙΘ-ΛΡΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

Περιλαμβάνονται εργασίες σε ρέματα του Δήμου Τεμπών, των οποίων είτε οι κοίτες φέρουν 

προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν βλάβη και έγινε καταγραφή των βλαβών 

τους. Συγκεκριμένα: 

-Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές 

κλπ), την αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων καθώς και την εκρίζωση, κοπή και 

απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσουν την ροή. 

-επισκευή συρματοκιβωτίων-τεχνικών τοπικά και σε θέσεις ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν 

σημειωθεί. 

-αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας κοίτης και πρανών 

θα γίνουν παρεμβάσεις στις παρακάτω θέσεις : 

 Δ.Δ. Ελάτειας: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Πουρναρίου: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Πυργετού: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Ραψάνης: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Αιγάνης: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Αμπελκίων: Καθαρισμός ρεμάτων  

 Δ.Δ. Συκουρίου: Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή συρματοκιβωτίων 

 Δ.Δ. Καλλιπεύκης: Καθαρισμός ρεμάτων και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων 
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 Δ.Δ. Ιτέας: Καθαρισμός ρεμάτων, κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοποθέτηση 
τσιμεντοσωλήνων 

Τα σημεία των παρεμβάσεων καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των φθορών και την ανάγκη 

άμεσης αποκατάστασης αυτών με σκοπό την άρση του πλημμυρικού κινδύνου. 

Τέλος, οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, 

καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται 

στην μελέτη, όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των φυσικών 

καταστροφών για την περιοχή επέμβασης του συγκεκριμένου έργου, θα εκτελείται μετά από 

συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.       

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και των συνθηκών έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δ. Τεμπών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει 

των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας.  

 

 

                 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

      Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                               ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

   

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                               ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π 328629/23-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΒ67ΛΡ-ΓΛΝ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:662.330,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2022ΕΠ81700011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική :
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων,

με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται

ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της

εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του

έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,07

(Ολογράφως) : δύο και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.06.01 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058

Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα

διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,

ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

 Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.

 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,72

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.06.02 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού
εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058

Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα

διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών,

ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων".

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

 Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον συμβατικό

συντελεστή επιπλήσματος.

 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης

σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Σελίδα 8 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,59

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.02.01 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων 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".

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.

Επιμέτρηση σε στρέμματα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις

της μελέτης, με εμβαδομέτρηση της κατά τα ανωτέρω αποδεκτής περιοχής ολοκληρωμένης επέμβασης

επί του τοπογραφικού υποβάθρου της μελέτης, με βάση στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης της

περιμέτρου της ζώνης καθαρισμού.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν ο στόχος της επέμβασης είναι ποιοτικός, δηλαδή να

αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή του ρέμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική

περιγραφή της μελέτης, οπότε δεν απαιτείται επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών, παρά μόνον

αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος.

Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 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

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων 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".

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε

οποιαδήποτε απόσταση.

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.

Οταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα

γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών.

Αλλως 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.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50

cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα

του NET ΠΡΣ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,43

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα τρία λεπτά

Σελίδα 9 από 21



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.03 Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς

αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή

μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη,

προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή

τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή

προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική

παραδοχή ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3

αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και

τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής:

    = 50 m3 (ή άλλο) x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου

μεγαλύτερης από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Τιμή ανά στρέμμα(στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά

τεύχη δημοπράτησης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 522,85

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 8.04.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6158

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του

έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή

χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων.

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη.

 Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή

πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη.

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται

ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,21

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.02 Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6080

Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά

φαινόμενη πυκνότητα ίση τουλάχιστον με το 90% αυτής που επιτυγχάνεται

εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ

EN 13286-2).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και ματαφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού

διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση

δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές

τμήμα του αναχώματος.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπιεσμένου επιχώματος βάσει στοιχείων
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αρχικών και τελικών διατομών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην επανεπίχωση ορυγμάτων τεχνικών έργων, όταν

τούτο προβλέπεται από την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,52

(Ολογράφως) : πενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου

A.T. : 9

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 πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από

οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή

τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,01

(Ολογράφως) : δώδεκα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση

κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η

στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του

ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες

σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά

20,0 m2 παρειών ορύγματος.

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές

δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,81

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

A.T. : 11

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)"
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου

ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς

μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 12

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
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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 ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

A.T. : 13

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
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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 ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,00

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.1 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2611

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"
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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 συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος 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)

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

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

A.T. : 15

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 συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     |

|_________|______________________________________________|_____________________|

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |

|_________|________|________________|____________________|_________|___________|

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στος 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.
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- 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)

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

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.1.2 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα
ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2,

με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την

κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων,

θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00

"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης,

διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου

σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των

φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των

φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών),

- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες

μεταφορές.

 Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου

(Galfan: 95%Zn - 5%Al).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο

κατασκευάζεται το πλέγμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.2 Κατασκευή φατνών

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2312

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής

ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00

"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,

- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,

- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,

- η σύνθεση των φατνών,

- η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,

- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς

- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.
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Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή

σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φατνών

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2313

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους

λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά

μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,

πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)".

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,

- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,

- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική

υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,01

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό

υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,70

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε08.2.1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με

ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-

ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου πάχους
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3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ

ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος

καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό

της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της

πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ

κατά ΕΝ ISO 1461.

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα

συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν

απαιτείται)

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική

μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 156,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1

1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την

στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος "Π" (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή

στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την

σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και

η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 1/2").

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,10

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 3",

dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-

04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική

στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5

mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο

για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη

ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής
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(περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και

η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,30

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 mm

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7

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:

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

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes)

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

    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
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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:

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

                      

Σύνταξη μελέτης Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π328629/23-
08-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:662.330,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2022ΕΠ81700011

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή
ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

1

ΝΑΥΔΡ 3.06.01 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων εκσκαφών

2 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

ΝΑΥΔΡ 3.06.02 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

3 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

ΝΑΥΔΡ 4.02.01 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίμματα, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών

4 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

ΝΑΥΔΡ 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

5 08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

ΝΑΥΔΡ 4.03 Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση6

ΝΑΥΔΡ 8.04.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους
λατομείου βάρους 200 - 500 kg

7

ΝΑΥΔΡ 5.02 Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν
προσκομισθεί επί τόπου

8

ΝΑΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά
υλικά λατομείου

9

ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

10 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

01-03-00-00 ΙκριώματαΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών11

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

Σελίδα 1 από 3



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

12

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

13

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

ΝΑΟΔΟ Β30.1 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού
σκυροδέματος B500A

14 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό
πλέγμα B500C

15 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΔΟ Β65.1.2 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων
γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan:
95%Zn - 5%Al)

16 08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου Τίτλος ΕΤΕΠ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΔΟ Β65.2 Κατασκευή φατνών17 08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φατνών18 08-02-01-00 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

ΝΑΟΔΟ Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m19

ΝΑΟΔΟ Ε08.2.1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και
σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

20

ΝΑΟΔΟ Ε10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40
mm (1 1/2'')

21 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

ΝΑΟΔΟ Ε10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80
mm (3'')

22 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου  D1200 mm

23

Σύνταξη μελέτης

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ Α.Π328629/23-08-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λάρισα   23-08-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                       Αρ. Πρ.: 328629 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
  

ΘΕΜΑ: Έγκριση  μελέτης του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11

ΗΣ
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022»  

            
                                                                           
   Έχοντας  υπόψη: 

Α) Τη ΣΑΕΠ 817 και την με α.α Α.Π.128/2022 (απόσπασμα πρακτικού 10/13-05-2022, ΑΔΑ: ΨΕΓ47ΛΡ-Ο9Ι) 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ΣΑΕΠ817 με ΚΑ 2022ΕΠ81700011  
(υπ. 3), που αφορά την έγκριση πίστωσης 662.330,00€ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του 
θέματος. 

Β) Την με αρ. πρωτ. 317480/09-098-2022 (ΑΔΑ:ΩΝΚΡ7ΛΡ-Ψ5Ν και ΑΔΑΜ: 22REQ011082241 2022-08-10) 
Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 662.330,00€ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Γ)  Την μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας συνολικού προϋπολογισμού  

 662.330,00 € .  

 
Αφού  είδαμε  και  τις  διατάξεις 

 
1. Το Ν. 3852/7-6-2010 / Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
2. Το Ν. 3861/2010(ΦΕΚ Α΄112/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 

3. Την με αρ. 2700/08-05-2020 (ΦΕΚ Β΄/1922/19-05-2020)  περί  παροχής εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στο Δ/ντή Τεχνικών έργων της Π.Ε. Λάρισας. 

4. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222
Α
), «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 

153/15/29-07-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και εγκρίθηκε με την με αρ. 170949/23-08-
2021 (ΦΕΚ 4163 Β/09.09.2021) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας. 

5. Το  Ν. 4412/2016 περί δημόσιων συμβάσεων έργων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ο Υ Μ Ε     

 

      Εγκρίνουμε 

1. Την μελέτη του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας, 
συνολικού προϋπολογισμού  662.330,00 € . 

2.  Την δημοπράτηση του έργου του θέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
6. Χρ. Αρχείο                                                                                      
2. Φ. Έργου                                                                     
 
                                                                                       
 
                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΙΑΣ 
          ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.08.25 11:11:30
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΩΒ67ΛΡ-ΓΛΝ



Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 23/02/2023 13:41:12 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192677

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΤΗΣ 11ης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022" 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΣΑΕΠ81
7Κ.Α.202
2ΕΠ817
00011(Υ
Π3)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

662.330,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192677

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ  ΤΗΣ 11ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2022" 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΣΑΕΠ817
Κ.Α.2022Ε
Π8170001
1(ΥΠ3)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

662.330,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  



Σελίδα 3

66B599B56A14B9E42046D90D480FFAFE



Σελίδα 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
66B599B56A14B9E42046D90D480FFAFE



Σελίδα 5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 262.076,50 %
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 120.879,60 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 382.956,10 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 68.932,10 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 451.888,20 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 67.783,23 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 519.671,43 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 1.000,00 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 520.671,43 Κατά την προσφορά: 0,00

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% 180,00 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 520.851,43 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 13.285,67 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 534.137,10 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
66B599B56A14B9E42046D90D480FFAFE


