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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδατος Παροχής Κτιρίων
Κεντρικού Προβλήτα»
Προϋπολογισμός: €10.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ)
Έχοντας υπόψη το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδατος Παροχής Κτιρίων Κεντρικού
Προβλήτα»
Προϋπολογισμός: €10.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι ΟΛΒ ΑΕ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση
τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδατος παροχής κτιρίων του κεντρικού προβλήτα
συνολικού μήκος 315μ.
Αναλυτικά θα κατασκευαστούν τα κάτωθι:
 Ασφαλτοκοπή σε όλο το μήκος της όδευσης όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό
Διάγραμμα και στις δυο πλευρές του σκάμματος.
 Αποξήλωση ασφαλτικού, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης
 Καθαίρεση σκυροδέματος, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της
καθαίρεσης.
 Εκσκαφή αύλακα διαστάσεων 30εκ(πλάτος)x45εκ.(βάθος) σε μήκος 315μ.
 Επίχωση του σκάμματος με άμμο σπαστήρος σε δύο στρώσεις πάχους 10εκ έκαστη
πριν και μετά την τοποθέτηση του αγωγού ύδατος
 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση αγωγού ύδατος PE DN 75 16atm μετά των
απαραίτητων ηλεκτρομουφών και ειδικών τεμαχίων σύνδεσης με τις υφιστάμενες
παροχές των κτιρίων και του κεντρικού υδρομετρητή της ΟΛΒ ΑΕ
 Κατασκευή φρεατίων με κάλυμμα βαρέως τύπου D400 στις θέσεις αλλαγής
κατεύθυνσης του αγωγού.
 Σκυροδέτηση πάχους 20εκ της τελικής επιφάνειας του σκάμματος για την
αποκατάσταση της όδευσης.
 Το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ύδατος θα παραμείνει ως εφεδρικό δίκτυο
προκειμένου σε μελλοντική ανάγκη να δύναται να χρησιμοποιηθεί.
Σε όλη την πορεία εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει σε συνεννόηση με την
Λιμενική Αστυνομία, για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης ασφαλείας και
προσωρινών μέτρων τροχαίας για την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.

Βόλος 29-9-2020
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
ο Δντης Τ.Υ.

Σπύρος Ν. Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Θωμάς Σπάχος
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

ΑΔΑ: 6ΗΠΙ469ΗΞ3-6ΘΟ

20PROC007479154 2020-10-14
ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδατος Παροχής
Κτιρίων Κεντρικού Προβλήτα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1 Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες

ΝΑΟΙΚ
20.08.01

ΟΙΚ 2142

1

m3

25,00

18,60

465,00

2 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ
38.20.03

ΟΙΚ 3873

2

kg

150,00

1,01

151,50

3 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Α02.1

ΝΟΔΟ 1123.Α

3

m3

4,80

3,50

16,80

4 Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΔΟ Α12

ΟΙΚ 2227

4

m3

14,75

28,40

418,90

5 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Δ01

ΟΙΚ 2269Α

5

m

630,00

1,00

630,00

6 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

ΝΑΥΔΡ 5.07

ΥΔΡ 6069

6

m3

29,00

13,20

382,80

7 Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

ΝΑΥΔΡ 9.10.04

ΥΔΡ 6327

7

m3

20,00

82,00

1.640,00

8 Προκατασκευασμένα φρεάτια
από συνθετικά υλικά, κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1
προς τοποθέτηση εκτός
καταστρώματος της οδού
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598
-1, ονομαστικής διαμέτρου D
400 mm, με ύψος στοιχείου
πυθμένα 0,50 m, τριών
εισόδων και μιας εξόδου έως
D 200 mm.

ΝΑΥΔΡ 9.41.01

ΥΔΡ 6711.7

8

ΤΕΜ

4,00

124,00

496,00

9 Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΝΑΥΔΡ
11.01.02

ΥΔΡ 6752

9

kg

200,00

2,90

580,00

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.45

ΥΔΡ 6622.1

10

m

315,00

7,60

2.394,00

10 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16
atm
Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

7.175,00

Σε μεταφορά

7.175,00

7.175,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

1

2

3

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

4

5

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
6

7

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
8

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

9

10

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

7.175,00
18,00%

1.291,50

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

8.466,50
15,00%

1.269,98

Άθροισμα

9.736,48

Πρόβλεψη αναθεώρησης

263,52

Άθροισμα
ΦΠΑ

10.000,00
24,00%

2.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Συντάξας

Σπύρος Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός

12.400,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Θωμάς Σπάχος
Μηχ/γος Μηχανικός
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1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του
έργου και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως φάκελο θα
περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα
περιέχει την οικονομική προσφορά και ο άλλος τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο κάθε
φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
1. Αντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών εγγραφής στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία που ζητείται
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος
από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος φυσικού ή νομικού
προσώπου.
ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει την
προσφορά του υποψηφίου με ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως επί του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η προσφορά κατατεθεί από τρίτο απαιτείται η νόμιμη
εξουσιοδότησή του.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
- Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 30 ημέρες.
- Ισχύς προσφοράς: 210 ημέρες.
- Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και
της φύσης του έργου
-Τρόπος πληρωμής: Τριάντα ημέρες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου.
-Για πληρωμές άνω των 1.500 € απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. μέχρι την Τρίτη

27/10/2020 και ώρα

10:00’ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
Κρατήσεις: το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής (μεγαλύτερου ποσοστού
έκπτωσης).

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου

Η Παρούσα εγκρίθηκε με την 5102/461/09-10-2020 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.08.01

Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2142

Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την
στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ : 16,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =
1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 18,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,60
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

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

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

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
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =
1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 3,50
Ευρώ

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

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227
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Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού
- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.
ΕΥΡΩ : 26,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =
1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 28,40
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,40
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

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

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=10
(0,19€/m3.km)
10 x 0,19 =
1,90
Συνολικό κόστος άρθρου 13,20
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,20
(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6327

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην
θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
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01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Ευρώ

(Αριθμητικά): 82,00
(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.41.01

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1
προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1,
ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και
μιας εξόδου έως D 200 mm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6711.7

Προκατασκευασμένα φρεάτια, υδροσυλλογής, έλξης καλωδίων, επίσκεψης, πτώσης ή
διακλάδωσης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 από μη
πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο
(PE), στεγανά, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης,
κατάλληλα για τοποθέτηση εκτός του καταστρώματος της οδού, σε βάθος μέχρι 1,25
m.
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (D), τον
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο, ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο
ύψος με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN
13598-1, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του
καλύμματος στην στέψη για την κατανομή των φορτίων.
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου.
Η κωνική απόληξη θα είναι διαμέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύμματος
και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την
μελέτη διαστάσεων, με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης (όπου απαιτείται),
τους δακτυλίους στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα
σύνδεσης με τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες,
σύμφωνα με την μελέτη).
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι
απαιτούμενες καθαιρέσεις αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις.
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου.
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.
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Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)
Επισήμανση:
- Τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής
βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα
σχετικά υποάρθρα του παρόντος.
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται και τιμολογείται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου το κάλυμμα του φρεατίου της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας
ικανότητας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50
m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID)
και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης
θαλάμου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 124,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα.
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,90
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.45

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable
layer).
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O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη
τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,60
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

Ο Συντάξας

Σπύρος Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Θωμάς Σπάχος
Μηχ/γος Μηχανικός
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